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ADUBAÇÃO FOSFATADA E TAMANHOS DE RECIPIENTE NA PRODUÇÃO DE 

MUDAS DE MAMOEIRO EM NOVA XAVANTINA-MT 

 

Aline Borges Vilela Silva1; Patrícia Cristina Santos da Silva2; Ana Claudia 

Costa3; Erika Katianne Costa Pinho1; Monami Gomes Martins Silva2; Géssica 

Ferreira Martins2 
1
Graduanda em Agronomia, Universidade do Estado de Mato Grosso; 

2
Eng. Agrônoma, Universidade 

do Estado de Mato Grosso; 
3
Doutora em Agronomia, docente UNEMAT. 

aline.b.vilela.silva@gmail.com 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Caricaceae; Carica papaya L; Propagação. 

 

Introdução 

 

O Brasil é o maior produtor mundial de mamão, com produção de 12,4 milhões de 

toneladas em uma área de 31,9 mil hectares durante o ano de 2013 (AGRIANUAL, 

2016). O fruto é originário da América Central e foi difundido no mundo durante a 

exploração espanhola, sendo hoje produzido em quase todas as regiões tropicais e 

subtropicais do planeta (RIGOTTI, 2016). 

Para o crescimento adequado das plantas e produção com qualidade é fundamental 

a utilização de mudas sadias e vigorosas na implantação de pomares. 

Os tamanhos de recipientes utilizados na produção de mudas afetam a propagação 

do mamoeiro pois os sacos plásticos comportam volumes diferentes de substrato, 

influenciando na qualidade final e custo da muda, pois determinam a quantidade do 

substrato e insumos demandados, o espaço que irá ocupar no viveiro e a mão de 

obra utilizada no transporte (QUEIROZ et al., 2001). 

Entre os nutrientes requeridos pelas plantas, o fósforo exige maior atenção devido a 

fixação em solos ácidos de regiões tropicais, porém, a maior dificuldade tem sido a 

falta de informações técnicas para a adubação de mudas de mamoeiro (SARAIVA, 

et al., 2011).  
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O objetivo do trabalho foi avaliar o crescimento de mudas de mamoeiro cv. Sunrise 

Solo produzidas com diferentes doses de superfosfato simples e tamanhos de 

recipientes em Nova Xavantina-MT. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi iniciado em 18 de maio de 2016, no viveiro da Universidade do 

Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de Nova Xavantina. O município de 

Nova Xavantina-MT está situado nas coordenadas geográficas 14º 41’ 25’’ S, 52º 20’ 

55’’ W, altitude de 275m e apresenta temperatura média anual de 24º C. 

As sementes do mamoeiro ‘Sunrise Solo’ foram semeadas em sacos de polietileno, 

colocando-se três sementes por recipiente e posteriormente foi realizado o desbaste 

deixando-se apenas uma planta por recipiente. Foram utilizados recipientes com 

capacidade para 1,4 dm3 e 3,7 dm3 de substrato.  As mudas foram colocadas em 

bancadas de plástico em viveiro telado com 50% de luminosidade. A análise química 

e física do solo utilizado como substrato está apresentada na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Análise química e física do solo utilizado como substrato para a produção 
de mudas de mamoeiro no município de Nova Xavantina-MT.  

 

pH      P 
(mehl) 

    P 
(rem) 

    K   Ca   Mg Ca+Mg Al H+Al M.O. 

H2O CaCl2 --------------mg dm
-3

--------------- ----------------------cmolc dm
-3

---------------------- g dm
-3

 

4,2 4,0 21,7 Ns 63,0 0,94 0,39           1,33 2,15 13,9 60,00 
 

SB CTC V m Ca/Mg  Ca/K Mg/K Ca/CTC  Mg/CTC  K/CTC  H+Al/CTC 

   cmolc dm
-3

 ------%------ Relação entre as bases  ------------Relação entre as bases % ----------- 

1,5 15,4 9,7 59,1 2,40 6 2 6 2 1 90 

S-SO4    B  Cu  Fe Argila Silte Areia 

----------------------------mg dm
-3

---------------------------- -------------------------g kg
-1

------------------------ 

4,569 0,892 0,080 6,230 225,0 125,0 650,0 

K
+
 e P = Mehlich

-1
; Ca

2+
, Mg

2+
 e Al

3+
 = KCl 1 mol L

-1
; H+Al= Acetato de Cálcio; SB = Soma de Bases 

Trocáveis; CTC (T) = Capacidade de Troca Catiônica a pH 7,0; V = Índice de Saturação de Bases; 
Mat. Org. (M.O.) = Oxidação com Na2Cr2O7 4 mol L

-1
 + H2SO4 10 mol L

-1
. 

 
Foi utilizado o superfosfato simples (18 % de P2O5) como fonte de fósforo. O 

fertilizante foi misturado ao solo nas proporções adequadas para compor os 

tratamentos. Aos 60 dias após a semeadura foram avaliadas as características: 

altura de planta, diâmetro do caule, número de folhas, massa seca da parte aérea e 

do sistema radicular. 
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O delineamento foi em Blocos Casualizados, em esquema fatorial 2 (tamanho de 

recipientes) x 5 (doses de superfosfato simples), com 3 repetições e 10 plantas por 

parcela, totalizando 300 mudas. 

Os dados foram submetidos à análise de variância e as médias dos dados 

quantitativos submetidas à análise de regressão utilizando-se o Programa Sisvar v. 

5.0. 

 

Resultados e Discussão 

 

Houve interação significativa (p < 0,05) entre os fatores (doses de superfosfato 

simples x tamanhos de recipiente) para todas as variáveis analisadas.  Procedeu-se, 

então, os desdobramentos das interações. 

De maneira geral, não houve efeito da adubação fosfatada no crescimento de 

mudas de mamoeiro quando produzidas em recipientes maiores (3,7 dm3). Porém, 

quando produzidas em recipientes menores (1,4 dm3), observou-se efeito do fósforo, 

o que favoreceu os parâmetros de crescimento avaliados.  

A altura de mudas de mamoeiro apresentou comportamento linear crescente quando 

foram utilizados recipientes menores (1,4 dm3), atingindo 12,97 cm na maior dose de 

superfosfato simples testada (16 kg m-3). Quando produzidas em recipientes de 

maiores dimensões (3,7 dm3), não houve diferença para altura de plantas 

independente da dose de superfosfato simples utilizada, apresentando altura média 

de 10,5 cm (Figura 1A). 

          A                                                                 B              
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Figuras 1. Altura (A) e diâmetro (B) de mudas de mamoeiro produzidas em 
diferentes tamanhos de recipientes (recipiente 1: 1,4 dm3 e recipiente 2: 3,7 dm3) e 
doses de superfosfato simples.  
 

Com base na análise de regressão, o maior diâmetro do caule (2,025 mm) foi 

estimado na dose de 13,338 kg.m-3 de superfosfato simples, quando as mudas 

foram produzidas em recipientes menores (1,4 dm3). Quando se utilizou o recipiente 

maior (3,7 dm3), o diâmetro do caule não foi influenciado pelas doses de 

superfosfato simples, obtendo média de 1,994 mm (Figura 1B). 

Não se verificou efeito das diferentes doses de superfosfato simples para altura e 

diâmetro do colo das mudas de mamoeiro nos tratamentos nos quais se utilizou os 

recipientes de maiores dimensões, possivelmente, devido ao volume de substrato ter 

sido suficiente para a nutrição adequada da muda durante a sua formação. Verifica-

se na Tabela 1 que o solo utilizado apresentava alto teor de matéria orgânica (60,00 

g.dm-3), o que pode ter contribuído na disponibilização de fósforo. 

As maiores doses da adubação fosfatada possivelmente proporcionaram os maiores 

valores de altura de planta nos tratamentos em recipientes de menor volume, devido 

ao fósforo participar de várias reações na planta, exercendo grande importância no 

processo de transferência de energia, pois compõe a molécula do ATP (Tri-Fosfato 

de Adenosina), ou seja, o fósforo está ligado ao ATP que armazena energia 

produzida na fotossíntese e também na respiração, exercendo, assim, influência no 

crescimento da planta (TAIZ; ZEIGER, 2004). 

O maior número de folhas das mudas de mamoeiro (13,34) para as mudas que 

foram produzidas em recipientes menores (1,4 dm3) foi estimado para uma dose de 

15,53 kg.m-3 de superfosfato simples (Figura 2). O número de folhas não foi 

influenciado pelas doses de superfosfato simples em mudas produzidas em 

recipientes de 3,7 dm3, possivelmente, devido ao maior volume de substrato  nestes 

tratamentos que deve ter sido suficiente para suprir a demanda por fósforo. Além 

disso, a quantidade de fósforo presente no solo utilizado como substrato pode ser 

considerada adequada para a produção de mudas (21,7 mg.dm-3) (Tabela 1). 
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Figura 2. Número de folhas de mudas de mamoeiro produzidas em diferentes 
tamanhos de recipientes (recipiente 1- 1,4 dm3 e recipiente 2- 3,7 dm3) e doses de 
superfosfato simples.  
 

A resposta do acúmulo de massa seca da parte aérea ao aumento da dose de 

superfosfato simples apresentou resultado linear positivo em recipientes de menor 

volume (1,4 dm3), atingindo 0,489 g na maior dose de superfosfato simples testada 

(16 kg m-3). Quando produzidas nos recipientes de 3,7 dm3, essa característica não 

apresentou diferença significativa entre as doses de fósforo utilizadas, com média de 

0,43 g (Figura 3A). Comportamento semelhante foi verificado para a massa seca de 

raiz, pois a produção das mudas em recipientes menores apresentou resposta linear 

crescente em função do aumento das doses de superfostato simples, atingindo 

0,128 g na dose de 16 kg m-3, e efeito linear constante quando produzida em 

recipientes de maior dimensão, com média de 0,14 g (Figura 3B). 

A B 

 

 

 Figuras 3. Massa seca da parte aérea (A) e do sistema radicular (B) de mudas de 

mamoeiro produzidas em diferentes tamanhos de recipientes (recipiente 1- 1,4 dm3 e 

recipiente 2- 3,7 dm3) e doses de superfosfato simples. 
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Conclusão 

 

Maior crescimento das mudas de mamoeiro foi verificado em doses acima de 13 kg 

m
-3 de superfosfato simples para as mudas produzidas em recipientes de 1,4 dm3. 

Não houve efeito da adubação fosfatada no crescimento das mudas de mamoeiro 

quando produzidas em recipientes com capacidade para 3,7 dm3 de substrato. 

 

Referências 

 

AGRIANUAL. Anuário Estatístico do Brasil. São Paulo: FNP Consultoria & 

Comércio, 2016. 536 p. 

QUEIROZ, J. A.; MELÉM JÚNIOR, N. J. Efeito do tamanho do recipiente sobre o 

desenvolvimento de mudas de açaí (Euterpe olaracea Mart.). Revista Brasileira de 

Fruticultura, Jaboticabal, v. 21, n. 1, p. 460- 462 2001. 

RIGOTII, M. Cultura do Mamoeiro. Disponível em: < 

http://portaldahorticultura.xpg.uol.chttp://portaldahorticultura.xpg.uol.com.br/Culturad

oMamoeiro.pdfom.br/CulturadoMamoeiro.pdf  >. Acesso em: 01 jul. de 2016.  

SARAIVA, K. R.; NASCIMENTO, R. S.; SALES, F. A. L.; ARAÚJO, H. F.; 

FERNANDES, C. N. V.; LIMA, A. D. Produção de mudas de mamoeiro sob doses de 

adubação fosfatada utilizando como fonte superfosfato simples. Revista Brasileira 

de Agricultura Irrigada, Fortaleza, v.5, n. 4, p 376 – 381, 2011. 

TAIZ, L.; ZEIGER, E. Fisiologia vegetal. Porto Alegre: ArtMed. 719p.  2004. 

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
17 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.17, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

As enzimas agem como catalisadoras de várias reações que resultam na 
decomposição de resíduos orgânicos, ciclagem de nutrientes e formação da matéria 
orgânica do solo. O objetivo do trabalho foi avaliar a atividade enzimática da 
fosfatase ácida (AFA) e β-glicosidase (ABG) em solos com diferentes tempos de 
recuperação pelo sistema de integração lavoura-pecuária (ILP). Foram coletadas 
amostras em áreas com 2, 3 e 4  anos de ILP (ILP 2, ILP 3 e ILP 4), pastagem 
degradada (PA) e área de vegetação nativa (VN), nas profundidades de 0-5 e 5-10 
cm, em Barra do Garças-MT, em 2017. As enzimas foram determinadas pelo método 
colorimétrico por meio de espectrofotômetro UV. Os valores médios de AFA, entre 0 
a 5 cm e 5 a 10 cm, foram 588 e 108 (VN); 503 e 35 (ILP 4); 452 e 42 (ILP 2); 373 e 
44 (ILP 3) e 265 e 28 (PA) mg de p-nitrofenol kg-1 de solo h-1, respectivamente. Na 
profundidade de 0 a 5 cm, a AFA foi superior na área ILP 4 quando comparadas a 
PA e igual quando comparadas a VN. Para a profundidade de 5 a 10 cm, a AFA foi 
superior na área de ILP 2 em relação a PA. Nas áreas de PA, ILP 2, ILP 3 e ILP 4, 
nas profundidades de 0 a 5 e 5 a 10 cm, os valores de ABG foram 37 e 53 (PA), 53 e 
57 (ILP 2), 36 e 42 (ILP 3), 50 e 52 (ILP 4) e 211 e 209 (VN) mg de p-nitrofenol kg-1 
de solo h-1 , respectivamente, não diferindo estatisticamente as áreas de ILP e PA. 
Os resultados da AFA indicaram que os sistemas ILP estão beneficiando à atividade 
microbiana do solo. Observou-se que o manejo do solo não teve influencia sobre a 
ABG. 
  

Palavras-Chave: Enzimas do solo, Áreas degradadas, Qualidade do solo, Atividade 

microbiana.  

Apoio Financeiro: Fundação Agrisus – Agricultura Sustentável. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

O objetivo do trabalho foi avaliar a influência da integração lavoura-pecuária (ILP) 
sob plantio direto, nos atributos químicos do solo.O estudo foi realizado na Fazenda 
São Luiz, Barra do Garças-MT, no ano de 2017. A amostragem foi realizada em 
cinco áreas: dois anos de ILP (ILP 2), três anos de ILP (ILP 3), quatro anos de ILP 
(ILP 4),vegetação nativa (VN) e pastagem degradada (PA), com quatro 
profundidades: 0 a 5; 5 a 10; 10 a 20 e 20 a 40 cm. Os dados foram analisados pelo 
intervalo de confiança de médias a 5% de probabilidade. Os valores da matéria 
orgânica na área de VN foram superiores em todas as profundidades, variando de 
12,6 (20 a 40 cm) a 32,8 (0 a 5 cm) g dm3, quando comparadas as demais áreas as 
quais  não houve diferença significativa, os maiores valores ocorreram em 0 a 5 cm, 
variando de 13,8 (PA) a 16,0 (ILP 2) e menores valores em 20 a 40 cm, variando de 
7,40 (ILP 3) a 9,4 (PA) g dm3. A CTC nas profundidades de 0 a 5 e 5 a 10 foi 
superior nas áreas de ILP (4,4 a 6,1 cmolc dm-3) em relação às áreas de PA (3,2 e 
3,5 cmolc dm-3). A saturação por bases apresentou médias elevadas nas áreas de 
ILP (entre 35,38 a 69,49%) em relação às demais áreas, VN (18 a 26,9%) e PA 
(12,6 a 20,1%). O pH em água foi maior em áreas de ILP (5,1 a 5,7) nas duas 
primeiras profundidades em relação à PA (4,7 e 4,7) e VN (4,3 e 4,4). O sistema de 
ILP não foi suficiente para elevar a matéria orgânica do solo, entretanto, as práticas 
de correção do solo favoreceram a redução da acidez do solo e a elevação da 
saturação por bases.  

 
Palavras-Chave: Qualidade do solo, Sistema Integração Lavoura-Pecuária 

 

Apoio Financeiro: Fundação Agrisus – Agricultura Sustentável 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Phaseolus vulgaris; qualidade; impureza; umidade dos grãos. 

 

Introdução 

 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) pertence à família Fabaceae, sendo um alimento de 

muita importância para a alimentação da população brasileira (LAJOLO et al., 1996). 

Com o uso da irrigação, tornou-se possível implantar esta cultura em regiões com 

problemas do déficit hídrico (DILLY, 2006). Na região do cerrado, o feijão é a 

principal cultura explorada no outono-inverno em áreas de irrigação (LOPES, 2006), 

com evolução da produtividade de 1800 a 2500 kg ha-1 (STONE e MOREIRA, 2000; 

STONE e MOREIRA, 2001; JADOSKI et al. 2003) para produtividades acima dos 

3000 kg ha-1 (LEMOS et al., 2004; LOPES, 2006). 

O processo de colheita mecanizada da cultura do feijão é mais utilizada nas 

propriedades de porte médio a grande e, em combinação com o genótipo, o sistema 

de cultivo e as condições da área de plantio são quem definem a maior eficiência 

das colhedoras (SILVA, 2004). Segundo Silva e Silveira (2004), o processo de 

colheita da cultura do feijão era praticamente toda realizada indiretamente com o 

processo mecanizado, com a colheita finalizada por uma recolhedora-trilhadora. 

Contudo, este método requer máquinas específicas para desenvolver este processo, 

o que pode ser restrito para alguns produtores pelo alto custo. Desta forma, a 

colheita mecanizada direta tornou-se uma opção de para o feijoeiro, pois em muitas 

propriedades rurais existe uma colhedora combinada destinada a diversas culturas 

de cereais.  
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 Este trabalho teve como objetivo avaliar as perdas quantitativas e qualitativas em 

diferentes horários e velocidades de deslocamento da colhedora na colheita 

mecanizada de feijão na região do vale do Araguaia. 

 

Material e Métodos 

 

O presente trabalho foi realizado na região do Vale do Araguaia, no município de 

Nova Xavantina-MT, no periodo  de outubro de 2015. A fazenda onde foi realizado o 

experimento encontra-se localizada nas coordenadas geodésicas 14º 59’09.51” de 

Latitude Sul e 52º 16’10.46” de Longitude Oeste. O local apresenta altitude média de 

296 m, solo de textura média (30% de argila), em área de 80 ha cultivados sob pivô, 

com a aplicação de 160 mm de lâmina d’água durante o ciclo e precipitação de 170 

mm. O clima da região de Nova Xavantina é do tipo Aw, segundo a classificação de 

Köppen, caracterizado por duas estações bem definidas, uma seca (de abril a 

setembro) e uma chuvosa (de outubro a março), sendo a precipitação pluviométrica 

média anual de 1.600 mm (NIMER, 1985). 

Na área avaliada foi cultivado o feijão BRS Estilo, que é uma cultivar de feijoeiro 

comum do grupo comercial carioca e apresenta arquitetura de planta ereta, 

adaptada à colheita mecânica direta, apresenta alto potencial produtivo e 

estabilidade de produção (CARGNIN e ALBRECHT, 2010). 

O estudo foi avaliar as perdas de grãos na colheita mecanizada nos intervalos entre, 

12:00 e 13:00h; e 17:00 e 18:00h do dia 08/10/2014 e entre 09:00 e 10:00h do dia 

10/10/2014, no delineamento inteiramente casualizado, de acordo com o 

deslocamento da colhedora a campo.  

Para a colheita foi utilizada uma colhedora marca CASE modelo Axial-flow 2688, 

com plataforma de 30 pés equipada com kit para colheita de feijão montado na 

plataforma, trabalhando com velocidade média de 4 km/h. 

As perdas foram medidas coletando-se todas as vagens e graõs encontradas no 

solo, dentro de uma armação retangular com largura igual a largura da plataforma da 

colhedora constituida de madeira e fio de algodão com área de 4 m2. A armação foi 

colocada no sentido transversal ao deslocamento da colhedora, conforme 

metodologia adaptada de Mesquita et al. (1998). 
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A coleta de dados foi realizada no campo sem ocorrer interferências, com 

velocidades e regulagens habituais do operador e da máquina. Os dados foram 

submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 

5% de probabilidade utilizando o programa computacional SISVAR. 

 

Resultados e Discussão 

 

A umidade dos grãos de feijão coletada em diferentes horários do dia apresentou 

diferenças estatísticas (Tabela 1). Esta variável está intimamente relacionada com a 

qualidade da colheita mecanizada, tanto em aspectos quantitativos como 

qualitativos.  

Tabela 1. Médias da porcentagem de umidade dos grãos, na operação da colheita 
mecanizada direta em diferentes horários. 

Horário Umidade dos grãos 

17:00 h 8,94 a 

16:00 h 9,19 a 

15:00 h 9,65 b 

12:00 h 10,64 c 

10:00 h 13,50 d 

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

 
A umidade dos grãos diminuiu ao longo do dia de colheita, isso acompanhando as 

variações da temperatura e umidade relativa do ar. Este processo ocorre 

naturalmente a campo, na própria planta sem a interferência do homem e pode 

interferir severamente nas perdas de grãos em campo e na qualidade dos grãos 

colhidos. Além da umidade dos grãos, a umidade da palha também deve ser 

observada no momento da colheita. 

 

Na Tabela 2 verifica-se diferenças na umidade da palha entre os diferentes horários 

de colheita.  
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Tabela 2. Médias da porcentagem em relação à umidade da palha do feijão, na 
colheita mecanizada direta em diferentes horários. 

Horário Umidade da palha (%) 

10:00 h 32,47 b            

12:00 h 7,50 b         

17:00 h 7,67 a          

Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 

probabilidade. 

Costa et al. (1996) ressaltam que caso ocorra a elevação da umidade da palha da 

cultura, deve-se realizar algumas alterações na regulagem da colhedora, para 

reduzir as perdas e danos mecânicos aos grãos. Cabe ressaltar que estas 

alterações devem ser analisadas com cautela, observando as perdas quantitativas e 

qualitativas. 

Na Tabela 3, existem diferenças entre as percentagens de impurezas para os 

horários de colheita e porcentagem de grãos quebrados, possível mente pelo teor de 

umidade presente no grão no momento da colheita que variou de acordo com o 

horário do dia, sendo crescente ao longo do dia, pelo menor teor de umidade 

presente nos grãos, sendo os menores valores apresentados nos períodos mais 

cedo no horário das dez horas e as maiores quantidades de grãos quebrados no 

horário das dezessete horas pelo menor teor de umidade presente nos grãos 

durante o processo de colheita. Os grãos colhidos com máquinas ou trilhadoras 

mecânicas podem apresentar grande quantidade de impurezas no meio dos grãos, 

como por exemplo, pedaços de ramos, folhas, palhas, torrões, pedra, sementes de 

plantas daninhas, entre outros materiais indesejáveis que se tenha nos grãos 

colhidos. 

Tabela 3. Médias de impurezas e de grãos quebrados na massa colhida de feijão, 

na operação da colheita mecanizada direta em diferentes horários. 

Horário Impurezas nos Grãos (%) Grãos Quebrados (%) 

10:00 h 1,73 a 7, 64 a 

12:00 h 4,93 a b 10, 65 b 

15:00 h 8,92 b 11, 93 b 

16:00 h 6,10 b 12,85 b 

17:00 h 7,36 b 17, 53 c               
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Médias seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de 
probabilidade. 

Segundo Silva et al. (2005), foram criados alguns kits para as colhedoras 

automotrizes para auxiliar a colheita mecanizada direta de feijão, com o proposito de 

se evitar as perdas o corridas durante esta etapa do processo produtivo da cultura 

do feijão compostos basicamente de dedos levantadores acoplados à barra de corte, 

que servem para levantar as plantas acamadas antes de serem ceifadas; sapatas de 

plástico que facilitam o deslizamento da plataforma de corte sobre o solo. 

 

Conclusão 
 
As perdas de grãos durante a colheita mecanizada de feijão apresentaram valores 

dentro de um limite aceitável e não houve efeito significativo nos diferentes horários; 

A porcentagem de grãos danificados foi influenciada pelo horário de colheita, 

apresentando 17,53% no horário de 17:00 h; 

A porcentagem de impurezas dentro da massa colhida apresentou diferenças 

estatísticas, com valores maiores no horário vespertino; 

Existe a necessidade de melhorar o processo de colheita, especialmente com 

relação aos ajustes da colhedora, uma vez que está danificando demasiadamente 

os grãos nos horários mais quentes, bem como a limpeza está deficiente. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Os solos do Cerrado, naturalmente, possuem baixo teor de fósforo disponível. Além 
do teor de argila, do pH e das concentrações de oxihidróxidos de Fe e Al, o manejo 
do solo pode influenciar no comportamento do fósforo. Esse trabalho teve como 
objetivo avaliar a influência do manejo do solo em integração lavoura-pecuária (ILP), 
sob a capacidade máxima de adsorção de fósforo (CMAP). A CMAP foi avaliada nas 
condições de manejo pastagem degradada, mata nativa, e ILP com 2, 3 e 4 anos, 
nas profundidades 0-5; 5-10; 10-20; e 20-40 cm. Considerando a homogeneidade 
nas características climáticas, relevo e de solo das áreas, para cada tipo de manejo 
foram feitas 5 pseudo-repetições. A CMAP e os parâmetros de ajuste dos modelos 
de Langmuir foram obtidos utilizando o programa Excel. Os valores de CMAP 
seguiram a ordem decrescente, sendo na profundidade de 0 a 5 cm: mata (368,7 mg 
kg-1) > pastagem (288 mg kg-1) > ILP - 2 anos ILP (263 mg kg-1) > 3 e 4 anos de ILP 
(189 e 216 mg kg-1) nas profundidades de 5 a 10 e 10 a 20 cm mata e pastagem 
(300 e 296 mg kg-1) > 2, 3 e 4 anos de ILP (227, 252 e 264 mg kg-1). Nas amostras 
de 20 a 40 cm, obteve-se mata (337 mg kg-1) > pastagem e ILP 2, 3 e 4 anos (268 - 
292 mg kg-1). Conclui-se que o manejo tem efeito sobre a CMAP, reduzindo a 
mesma no uso de ILP. A área de mata apresentou valor superior aos demais em 
todas as profundidades, não diferindo apenas de pastagem nas profundidades de 5 
a 10 e 10 a 20 cm. O sistema ILP mostrou-se mais eficiente nas camadas mais 
superficiais do solo. 
 

Palavras-Chave: Manejo; Retenção; ILP. 
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Moran] NAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DE NOVA XAVANTINA-MT 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: estaquia; pitaya; propagação. 

 

Introdução 

 

Os consumidores brasileiros estão se tornando mais exigentes em relação à 

qualidade e diversificação das frutas, desta forma, as frutas exóticas têm 

conquistado novos consumidores e se tornado um nicho de mercado promissor. As 

pitaias são cactáceas frutíferas, consideradas exóticas, e têm despertado o interesse 

de fruticultores brasileiros podendo ser utilizadas como alternativa para a 

diversificação dos pomares, devido ao rápido retorno econômico proporcionado pela 

cultura, além dos elevados preços alcançados no mercado (CAVALCANTE, 2008).  

Segundo Donadio (2009), entre as espécies conhecidas de pitaias, as mais 

cultivadas e comercializadas são a pitaia vermelha [Hylocereus undatus (Haw.) 

Britton & Rose], que possui casca vermelha e polpa branca e a pitaia amarela 

[Hylocereus megalanthus (K. Schum ex. Vaupel) Moran], que apresenta casca 

amarela e polpa branca.  

Um dos maiores entraves para a ampliação do número de pomares de pitaias no 

Brasil é a escassez de informações sobre a propagação e manejo da cultura, 

tornando-se fundamental a realização de pesquisas sobre a produção de mudas e 

técnicas de cultivo nas diversas regiões do país, possibilitando a elaboração de 

recomendações para a cultura (COSTA, 2012). 

A pitaia pode ser propagada sexuadamente, via sementes, normalmente em 

programas de melhoramento genético, ou assexuadamente, via estaquia (MIZRAHI 
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et al., 2004). Utilizam-se os ramos, denominados cladódios, que são colocados para 

enraizar em substratos, contendo geralmente solo e uma fonte de matéria orgânica. 

O tempo necessário para o enraizamento das estacas de pitaia varia de acordo com 

diversos fatores, como época de plantio, estado fisiológico da planta matriz e 

condições climáticas da região (SANTOS et al., 2010). 

O objetivo do trabalho foi avaliar o enraizamento e o crescimento de mudas de pitaia 

vermelha e amarela nas condições climáticas de Nova Xavantina – MT.  

 

Material e Métodos  

 

O experimento foi conduzido no período de maio a agosto de 2016 no viveiro da 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus de Nova Xavantina. O 

clima da região é classificado como Aw de Köppen, tropical chuvoso, com estação 

seca e chuvosa bem definidas. 

As mudas foram produzidas através da técnica de estaquia utilizando cladódios 

variando entre 25 e 30 cm de comprimento. Os cladódios foram colocados para 

enraizar em maio de 2016 em sacos plásticos de polietileno, na cor preta, com 

capacidade para 4 dm³ de substrato, composto por uma mistura de 2/3 de solo e 1/3 

de areia.  

As mudas foram colocadas sobre bancadas de madeira em telado de sombreamento 

com 50% de luminosidade e foram irrigadas diariamente com auxílio de regador 

manual, aplicando-se, aproximadamente, 200 mL de água por planta. O controle de 

plantas daninhas foi realizado manualmente conforme as plantas emergiam, e foi 

feito o monitoramento visual de pragas e doenças. 

As avaliações de altura de planta e número de brotações por planta, foram 

realizadas semanalmente. A altura de planta foi obtida com o auxílio de uma fita 

métrica, mensurada do colo da planta até o ápice da brotação principal. Também foi 

avaliada a porcentagem de enraizamento 98 dias após o plantio das estacas. 

Os dados de temperatura máxima, média, mínima, precipitação e umidade relativa 

para o período de realização do experimento foram obtidos na estação 

meteorológica de Nova Xavantina – MT. 

O delineamento experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, em parcelas 

subdivididas no tempo, sendo utilizadas cinco repetições. A parcela principal foi 
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composta pelas espécies de pitaias (pitaia vermelha e amarela) e as subparcelas 

pelas épocas de avaliação (quinze épocas). Cada parcela experimental foi composta 

por cinco plantas. 

Os dados foram submetidos a análise de variância e as médias submetidas à 

análise de regressão pelo software estatístico Sisvar®. 

 

Resultados e Discussão  

 

Durante o período de condução do experimento, a temperatura média do município 

foi de 24,30 ºC, com máxima de 37,43 ºC registrada em agosto e mínima de 13,87 

ºC registrada em julho e a umidade relativa média foi de 65,73% (Figura 1). Tais 

condições foram favoráveis para o enraizamento de todas as estacas e crescimento 

das mudas de ambas as espécies avaliadas. 

Em  

Figura 1. Valores médios de precipitação, temperaturas (máxima, média e mínima) e 
umidade relativa do ar no município de Nova Xavantina – MT durante o período de 
avaliação do experimento.  
 

Em contraste, Donadio (2009) citou que as pitaias podem ser cultivadas em regiões 

com temperaturas variando entre 18 e 26 ºC, temperaturas bem abaixo das 

verificadas nas condições do presente trabalho. De acordo com Nobel et al. (2002), 

a produção de pitaia vermelha ocorre em faixa de temperatura de 2,5 a 45 ºC 

englobando, portando, as temperaturas verificadas durante a condução do 

experimento.  
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Nas condições do experimento, ambas as espécies enraizaram, sendo verificada a 

interação significativa entre os fatores espécie e época de avaliação, para altura de 

mudas e número de brotações. Procedeu-se o desdobramento das parcelas 

(espécies de pitaias) dentro das subparcelas (épocas de avaliação). 

Observou-se que ambas as espécies de pitaia, vermelha e amarela, apresentaram 

crescimento linear (Figura 2), com taxa média diária de 0,45 cm e 0,25 cm, 

respectivamente. Possivelmente, essa diferença de crescimento se deve ao fato dos 

cladódios de pitaia vermelha (H. undatus) serem mais volumosos e pesados que os 

cladódios de pitaia amarela (H. megalanthus) possuindo, consequentemente, maior 

reserva nutricional e de substâncias promotoras de enraizamento. 

 

 

Figura 2. Altura de mudas de pitaia vermelha [Hylocereus undatus (Haw.) Britton & 
Rose] e amarela [Hylocereus megalanthus (K. Schum ex. Vaupel) Moran] em Nova 
Xavantina-MT.  

 

As pitaias vermelhas e amarelas apresentaram 2,33 e 2,0 brotações por planta aos 

98 dias após o plantio, respectivamente (Figura 3).  
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Figura 3. Número de brotações em mudas de pitaia vermelha [Hylocereus undatus 
(Haw.) Britton & Rose] e amarela [Hylocereus megalanthus (K. Schum ex. Vaupel) 
Moran] em Nova Xavantina-MT.  

 

Silva (2014) analisando o efeito do comprimento das estacas no enraizamento das 

espécies de pitaias H. undatus, H. megalanthus, H. setaceus e H. polyrhizus 

verificou que os cladódios de pitaia amarela apresentaram menor porcentagem de 

enraizamento e de brotações em comparação as outras três espécies de pitaias e 

comprimento de brotação superior apenas a H. polyrhizus. 

Andrade, Martins e Silva (2007) ao analisarem diferentes fontes de estaca de pitaia 

vermelha (planta adulta, plantas em início de desenvolvimento e originária de 

semente) e submetidas ou não a cura obtiveram maior número de brotações por 

planta (1,4 brotações) em estacas não submetidas a cura e retiradas de plantas 

adultas recém enraizadas. 

Todas as estacas de pitaias vermelhas e amarelas plantadas no experimento 

enraizaram e brotaram no período de 98 dias após o plantio. As primeiras brotações 

das pitaias vermelha e amarela foram observadas aos sete e 28 dias após o plantio, 

respectivamente.  

Bastos et al., (2006) verificaram enraizamento entre 70,5% e 81,6% em estacas não 

tratadas com regulador de crescimento e entre 78,1% e 97,9% em estacas tratadas 

com AIB, enquanto Silva (2014) verificou enraizamento de 97,5% e 61,7% para 

estacas de pitaia vermelha e amarela, respectivamente, não tratadas com AIB. 

 

Conclusões 

 

Houve 100% de enraizamento das estacas das duas espécies de pitaias nas 

condições climáticas de Nova Xavantina-MT. 

Maior altura de plantas e número de brotações por muda foi verificado na pitaia 

vermelha em comparação com a amarela.  
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Dentre os principais fatores que proporcionam um desenvolvimento satisfatório das 
mudas de seringueira está o substrato, aliado a isso o tamanho do recipiente 
também influencia na qualidade das mudas desta espécie. Neste contexto, o 
presente trabalho teve como objetivo avaliar o crescimento de mudas de seringueira 
cultivadas em diferentes substratos e tamanhos de recipientes. Os substratos 
utilizados no experimento foram Húmus, Bagaço de cana + esterco bovino (1:1); 
Substrato comercial (Carolina Padrão®); Bagaço de cana + húmus (1:1) e os 
recipientes foram sacos plásticos de polietileno nas dimensões de 25x35 cm, 18x32 
cm e 20x30 cm. Para avaliar o crescimento das mudas, aos 90 dias após o 
transplantio as mesmas foram avaliadas quanto a: altura de planta (cm), diâmetro do 
caule (mm), número de trifólios, comprimento de raiz (cm) e a relação entre a altura 

e o diâmetro (H/D). O delineamento experimental utilizado foi em blocos 
casualizados (DBC) em esquema fatorial 3x4, sendo os fatores analisados três 
recipientes (sacos plásticos com diferentes dimensões), quatro tipos de substratos, 
com cinco repetições por tratamento. A partir dos resultados obtidos no presente 
trabalho pode-se concluir que o substrato comercial é o mais indicado para o 
crescimento inicial de mudas de seringueira, nas condições em que o experimento 
foi realizado. Além disso, o substrato comercial combinado ao recipiente (saco de 
polietileno tamanho 20 x 30 cm) permitiu um maior comprimento de raízes, o que é 
uma característica positiva para o estabelecimento das mudas de seringueira no 
campo.  
 

Palavras-Chave:  Hevea brasiliensis; Propagação; Produção de mudas. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Ecossistema; Impactos ambientais; Resíduos. 

 

Introdução 

O solo é essencial para vida humana, no entanto, a utilização excessiva dos 

agrotóxicos tem provocado a degradação desse recurso natural. O solo, importante 

componente ambiental, tem a função de sustentar diversas formas de vida, e ainda 

funciona como reservatório de resíduos naturais e produtos das atividades humanas 

(LEITE et al., 2016). 

A poluição do solo pode ocorrer devido a intensa utilização dos agrotóxicos, que são 

empregados na agricultura para diminuir os danos às plantações. A poluição do solo 

pode ser definida como qualquer alteração ocasionada nas suas características pela 

ação de produtos químicos (fertilizantes, herbicidas ou pesticidas) (EMBRAPA, 

2002). 

O intenso uso do solo para fins agrícolas vem crescendo no país, e, 

consequentemente, a utilização de agrotóxicos também tem aumentado 

desordenadamente, resultando em maiores danos na biota (OLIMPIO, 2004).  

A contaminação do solo e da água pode ser acentuada em áreas manejadas em 

sistema de preparo convencional, ou seja, em situações em que os solos são 

submetidos a preparos intensivos e manejados sem a presença de resíduos 

orgânicos na superfície. Nestas condições, o solo fica mais suscetível à degradação 

de sua estrutura e, consequentemente, à erosão e ao escoamento superficial 

(STEFFEN et al., 2011). A erosão do solo é o processo que mais provoca o impacto 

ao homem em função da sua ação visivelmente devastadora, o que a torna o foco 
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de atenção conservacionista nos países do hemisfério norte e, também, em muitos 

países em desenvolvimento (BELTRAN, 2012).  

No entanto, os impactos causados pela degradação química do solo são tão 

importantes quanto os impactos causados pela erosão, mas poucas vezes são 

notados em um curto espaço de tempo, vindo a se manifestar ao longo de um 

histórico de utilização e deposição de produtos químicos. A degradação química é 

considerada qualquer impacto negativo provocado pela acumulação de elementos e 

substâncias tóxicas, bem como pela deterioração de processos químicos que 

regulam os processos vitais do solo (WIIST et al., 2015). 

Com isso este estudo tem por objetivo apresentar uma breve revisão sobre 

contaminação do solo e da água e alternativas para recuperação de um solo 

degradado devido ao uso agrícola, caracterizar o uso de agrotóxicos na poluição dos 

solos agrícolas.  

 

Revisão de Literatura 

 

Contaminação do solo 

 

A poluição dos solos agrícolas pode ser proveniente da utilização em abundância de 

agrotóxicos, sendo que “um ambiente é considerado poluído quando as 

concentrações de um determinado elemento encontram-se em níveis que afetam os 

componentes bióticos do ecossistema, comprometendo a funcionalidade e 

sustentabilidade do mesmo” (SILVA, 2004).  

Os impactos ambientais causados pela atividade agropecuária decorrem 

principalmente de dois fatores: mudança do uso do solo, resultante do 

desmatamento e da conversão de ecossistemas naturais em áreas cultivadas, e da 

degradação das áreas cultivadas, causada por práticas de manejo inadequadas. 

Esses dois fatores estão interligados, sendo que a degradação das áreas cultivadas 

aumenta a demanda por novas terras para cultivo, pois o custo de desmatar e 

incorporar novas terras nas regiões de fronteira costuma ser menor que o de 

recuperar terras improdutivas (MICHEREFF, 2001).  
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Contaminação da água 

 

A degradação dos recursos naturais e a contaminação da água por fertilizantes e 

outros produtos químicos vem crescendo e trazendo graves consequências para o 

ambiente e para a saúde humana. O crescimento da atividade agropecuária e a 

perda de sedimentos por meio do escoamento superficial afetam a qualidade das 

águas superficiais não apenas no local de origem da contaminação, mas também 

em outros pontos de interferência dos recursos hídricos (MARCHESAN et al., 2009).  

A contaminação de águas superficiais e subterrâneas tem grande potencial 

poluente, principalmente se o local onde for aplicado o agrotóxico for próximo a um 

manancial hídrico que abasteça uma cidade, a qualidade dessa água captada 

também poderá estar comprometida (CARVALHO et al., 2011). 

 As indústrias de mineração, beneficiamento de minérios e petroquímicas, entre 

outras, são responsáveis pelo despejo ou descarga de resíduos químicos letais 

(mercúrio, benzeno, enxofre, entre outros) nos solos e rios, causando impactos 

muitas vezes irreversíveis na saúde das populações (TUCCI, 2002). 

Segundo TUCCI (2002), a poluição de rios, lagos, zonas costeiras e baías tem 

causado degradação ambiental contínua por despejo de volumes crescentes de 

resíduos e dejetos industriais e orgânicos. O lançamento de esgotos não tratados 

aumentou dramaticamente nas últimas décadas, com impactos eutróficos severos 

sobre a fauna, a flora e aos próprios seres humanos. 

Outro tipo de contaminação da água é por meio do despejo de dejetos líquidos de 

suínos, que servem como fonte de nutrientes às plantas. Porém, quando o seu uso é 

inadequado, podem ocasionar o acúmulo de fósforo no solo, que posteriormente 

pode ser transferido para o meio aquático, causando eutrofização (MORITA, 2010).  

 

Alternativas de recuperação do solo 

 

Para se recuperar os solos e a água contaminados pela ação do homem existem 

algumas alternativas que devem ser implantadas. 

Rotação de culturas: é o sistema de alternar, em um mesmo terreno, diferentes 

culturas em uma sequência de acordo com um plano definido. A escolha das 

culturas que deverão entrar numa rotação terá que considerar as condições do solo, 
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topografia, clima e mercado consumidor. Os principais objetivos dessa rotação 

consistem em melhorar a distribuição das culturas na propriedade agrícola, auxiliar 

no controle das ervas daninhas e insetos, aumentar as produções e reduzir perdas 

do solo por erosão (EMBRAPA, 2002). 

Plantio direto: É a forma de manejo conservacionista que envolve todas as técnicas 

recomendadas para aumentar a produtividade, conservando ou melhorando 

continuamente o ambiente. Fundamenta-se na ausência de revolvimento do solo, 

em sua cobertura permanente e na rotação de culturas as práticas de cultivo 

desempenham um papel importante no processo de erosão pela chuva (PAVAN 

JUNIOR,2006).  

Um recurso para diminuir os efeitos do impacto da gota na superfície do solo é 

mantê-lo com vegetação ou com os resíduos desta, que dissipam a energia das 

gotas de chuva, evitando a desagregação das partículas de solo. Isso melhora a 

infiltração da água, diminuindo o escorrimento superficial, e, consequentemente, 

reduzindo as perdas de solo e água, com isso diminuindo o impacto ambiental 

(EMBRAPA, 2002).  

O preparo do solo convencional, com aração e diversas gradagens, favorece as 

perdas por erosão, pois quebra a estrutura natural do solo, pulverizando-o e 

deixando-o totalmente exposto à ação erosiva das chuvas (FERREIRA, 2015). 

 E necessário adotar práticas conservacionista para diminuir os impactos causados 

pela chuva devido à falta de cobertura no solo.  

 

Considerações finais 

Conclui- se que a erosão é um dos processos que mais causa impacto ao meio 

ambiente, e para diminuir os impactos é necessário a implantação de sistemas 

agroecológicos. No intuito de se reduzir os impactos ambientais negativos 

provocados pela agricultura intensiva sugere-se o emprego de defensivos naturais, a 

base de extratos vegetais, seletivos, com menor potencial de poluição do solo e da 

água, além da realização de técnicas de plantio direto, consórcio de culturas, 

culturas em faixas e entre outros, evitando a compactação e a perda de matéria 

orgânica do solo.  
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A conscientização dos agricultores e da população sobre os danos que a utilização 

dos agrotóxicos pode ocasionar no solo é fundamental para se conservar o meio 

ambiente.  
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                                           ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Agricultura de precisão; Glycine max; Resistencia a penetração. 

 

Introdução 

 

A agricultura mundial necessita atender a demanda crescente de alimentos, 

produzindo de forma sustentável, o que requer técnicas de manejo para aperfeiçoar 

a produção, evitando gastos desnecessários com insumos agrícolas e 

consequentemente redução dos impactos ambientais típicos das formas de manejo 

tradicionais (MOLIN, 2015). Neste contexto surgiu a Agricultura de Precisão, que é 

uma técnica que se baseia no gerenciamento localizado de sistemas agrícolas, 

utilizando recursos como mapeamento dos fatores de produção, ferramentas de 

suporte a decisão e aplicação localizada de insumos (ANTUNIASSI, 2007). 

Este trabalho teve como objetivo identificar as áreas de compactação em sistema de 

integração lavoura pecuária, bem como construir mapa de isolinhas para os atributos 

que apresentaram dependência espacial para definir zonas de manejo diferenciado. 

 

Material e métodos 

 

O trabalho foi realizado na Fazenda Alvorada, município de Nova Xavantina-MT, 

durante a safra 2016/2017, em uma área de 34 ha cultivados no sistema de 

integração entre a lavoura e a pecuária, no qual foi construída uma malha amostral 

georreferenciados de 50m x 50m. Para isto foi utilizado um receptor GPS (Sistema 

de Posicionamento Global) da marca Garmin, modelo Etrex 10. Para determinar a 
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produtividade de grãos foram colhidas manualmente as plantas em 1m2, em torno de 

cada ponto amostral. Para determinar à resistência a penetração foi utilizado um 

penetrômetro analógico com haste de 0,8 m, cone de 14 mm de diâmetro, com três 

medições em cada ponto, tomados a cada 0,10 m, até a profundidade de 0,60 m. 

Para avaliar o desenvolvimento da raiz principal da soja, foram colhidas três plantas 

em cada ponto e sua raiz principal foi medida com régua graduada em milímetros. 

Para realizar a análise de textura do solo foram coletadas amostras de solo com o 

auxílio de um trado holandês na profundidade de 0 a 0,20 m.  Para determinas as 

frações de areia, site e argila foi utilizada metodologia proposta pela Embrapa  

(2011). Para avaliar a dependência espacial foi utilizado técnicas de geoestatística. 

Para a elaboração dos mapas, foi utilizado o software GS+. 

 

Resultados e Discussão  

 

A área proporcionou uma produtividade com uma média de 21,58 sacas ha-1. Os 

valores da produtividade variaram entre 3,80 a 60,30 sacas ha-1, o que, juntamente 

com o coeficiente de variação (CV) de 55,22% são indicativos de heterogeneidade 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1. Análise estatística descritiva para produtividade de grãos de soja (safra 
2016/2017), resistência à penetração máxima (RPmax), comprimento de raiz (comp. 
raiz), e textura (Areia, Silte e Argila). 

Parâmetros  Média Mín.  Máx.  D. padrão  Variância.  CV(%)  

Prod. 16/17 (kg ha-1) 1294,8  228  3618  714,6  8516,4 55,22  

RPmax 10/04/17 (Mpa) 3,34  2,43  5,49  0,52  0,27  15,55  

Comp. raiz (cm)  6,99  3,00  12,00  2,03  4,11  29,02 

Areia (%)  78,67 58,00 89,00 6,54 42,82 8,32 

Site (%) 5,11  1,00 18,00 3,44 11,83 67,31 

Argila (%)  16,17 7,00 27,00 4,41 19,41 27,24 

CV.: coeficiente de variação; D.padrão.: desvio padrão.  

De acordo com Frogbrook et al. (2002), altos índices de CV são os primeiros 

indicadores de alta heterogeneidade na área, contudo, quando se trata de 

dependência espacial de um atributo, deve-se observar com cautela as dimensões 

da grade amostral, uma vez que o alcance de um atributo tem grande importância na 
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determinação do limite da dependência espacial, podendo ser um indicativo do 

intervalo de distância para o mapeamento do solo (GREGO e VIEIRA, 2005). 

Na Tabela 2 verifica-se o grau de dependência espacial para os atributos avaliados 

e o modelo matemático que melhor se ajustou às semivariâncias experimentais. Foi 

possível observar que todos os atributos apresentaram forte dependência espacial 

(IDE > 75%) e apresentaram alcance superior a 50 m. De acordo Oliveira et al. 

(2006), a amostragem convencional de solo para análise da fertilidade e indicação 

de adubação de uma área com forte dependência falharia devido à alta variabilidade 

espacial, levando a erros na recomendação de calcário e fertilizantes.  

 

Tabela 2. Modelos de semivariância ajustados para produtividade de grãos de soja 
da safra 2016/2017, resistência a penetração máxima (RPmax), comprimento de raiz 
(comp. raiz), umidade e textura (Areia, Silte e Argila). 

Atributos  Modelo 
Alcance 

(A) 

Patamar 

(C0+C) 

Efeito 

pepita (C0) 

IDE 

(C/C0+C) 
R2 

Prod. 16/17  Exponencial 86,00 146,40 26,20 0,82 0,83 

RPmax10/04/17  Exponencial 105 0,16 0,02 0,87 0,69 

Comp. de raiz  Esférico 58,00 4,15 0,20 0,95 0,06 

Areia Exponencial 323,00 70,20 0,10 0,99 0,99 

Silte Esférico 267,00 12,64 2,47 0,80 0,97 

Argila Gaussiano 280,00 28,80 3,29 0,88 0,99 

IDE.: Índice de dependência espacial; RP.: Resistência do solo à penetração. 

 

De acordo Carvalho et al. (2002) é importante interpretar corretamente o alcance, 

pois ele indica até onde os pontos se correlacionam, ou seja, serão mais 

semelhantes entre si os pontos localizados em uma área onde o raio seja menor do 

que o alcance. Desta forma, a partir do alcance encontrado para um atributo é 

possível estabelecer as dimensões para formar o grid de amostragem para uma 

próxima análise (GREGO e VIEIRA, 2005). 

A produtividade (Figura 1a) proporcionou uma alta dependência espacial de acordo 

com a classificação de Zimback (2001). Essa forte dependência espacial na 

produtividade pode ter sido consequência do sistema de cultivo tradicional, onde são 

realizadas as aplicações de insumos com base na fertilidade do solo, que pode 

aumentar ainda mais a variabilidade dos atributos do solo (SOUZA et al., 2006). Na 

avaliação de resistência a penetração máxima (Figura 1b), constatamos uma 
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dependência espacial forte, da mesma maneira que obtivemos um alcance 

satisfatório e revelou uma alta compactação (>2,0 Mpa), em todos os pontos 

avaliados, em pelo menos uma das profundidades observadas. Segundo Tormena et 

al.(1998), RP > 2,0 MPa é considerado limite crítico para influenciar o 

desenvolvimento das plantas.  Já Camargo e Alleoni (1997) concluíram que, valores 

de resistência a penetração acima de 2,5 MPa restringem o crescimento das raízes. 

Assim, é indicada subsolagem em área total. 

O comprimento de raiz (Figura 1c), apontou uma forte dependência espacial, porém 

o modelo matemático que apresenta melhor ajuste apresentou R2 inadequado 

(0,06), podendo assim descaracterizar esta análise de dependência espacial.  

   
Figura 1. Mapa de isolinhas para a produtividade de grãos, resistência máxima a 

penetração e comprimento da raiz principal (cm). 
 

Na avalição da textura do solo, as frações de areia, silte e argila (Figura 2a,2b, 2c), 

apresentaram os coeficientes de variação similares à dos outros atributos, com forte 

dependência espacial. O solo da área de estudo é classificado como um Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico, apresentando textura arenosa a média. A variabilidade 

da granulometria do solo está relacionada ao material de origem do local, tipo de 

rocha que originou o solo e de processos pedogenéticos (DANIELS e NELSON, 

1987). 
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Figura 2. Mapa de isolinhas para a % areia (a), % argila (b) e % silte (c) para a 

profundidade de 0 a 0,20 m. 

 

Para LEÃO et al., (2011), o relevo tem forte influência sobre a variabilidade da 

textura, uma vez que a distribuição das frações granulométricas está relacionada 

com os índices topográficos e gradiente de declividade. Pode-se então afirmar que a 

disposição de cada material e suas proporções, também é devido à declividade na 

área, associada às ações do intemperismo e práticas mecanizadas. 

 

Conclusão  

 

A malha amostral construída foi satisfatória para avaliar a dependência espacial e 

todos os atributos avaliados apresentaram forte dependência espacial. A resistência 

a penetração apresentou valores superior 2,0 MPa, sendo necessária a subsolagem 

em área total até a profundidade de 0,40 m. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Cactaceae; Hylocereus spp.; pitaya. 

 

Introdução 

 

Pitaias são cactáceas frutíferas, consideradas exóticas, e têm despertado o 

interesse de fruticultores brasileiros podendo ser utilizadas como alternativa para a 

diversificação dos pomares, devido ao rápido retorno econômico proporcionado pelo 

início de produção ainda no primeiro ano após o plantio, além dos elevados preços 

alcançados no mercado, chegando a aproximadamente cem reais o quilo em 

algumas regiões (CAVALCANTE, 2008).  

Segundo Donadio (2009), entre as espécies conhecidas de pitaias, as mais 

cultivadas e comercializadas são a pitaia vermelha [Hylocereus undatus (Haw.) 

Britton & Rose], que possui casca vermelha e polpa branca e a pitaia amarela 

[Hylocereus megalanthus (K. Schum ex. Vaupel) Moran], que apresenta casca 

amarela e polpa branca.  

As pitaias possuem compostos funcionais que podem ser extraídos de todas as 

partes da planta e apresentam características medicinais comprovadas, como o uso 

dos cladódios no tratamento de problemas renais e gastrointestinais (MARTINEZ; 

DIOS, 1996), na composição de shampoos contra caspa (MARTINEZ; DIOS, 1997) e 

na cicatrização de ferimentos (PEREZ; VARGAS; ORTIZ, 2005).  

Atualmente, são escassos os estudos sobre o manejo fitossanitário da cultura nas 

condições climáticas do Brasil, embora exista relatos na literatura de pitaias afetadas 

por enfermidades como podridão basal do fruto, podridão seca e mole do caule, 
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antracnose e nematoides, que podem causar sérios prejuízos econômicos, podendo 

comprometer toda a produção (RIAÑO, 2013).  

As doenças podem ser definidas como o resultado de uma relação dinâmica e 

prejudicial entre uma planta e um organismo que parasita ou interfere com os 

processos normais de células e/ou tecidos da planta (WINDHAM; WINDHAM, 2016). 

Conhecer o patógeno e o ciclo da doença é fundamental para que se possa 

determinar estratégias de controle e evitar que a doença atinja o nível de dano 

econômico (BOYD et al., 2013).  

O objetivo do trabalho foi realizar a diagnose e descrição dos sintomas de podridão 

que ocorreu no colo das plantas nas condições climáticas de Nova Xavantina – MT.  

 

Material e Métodos 

 

O trabalho foi conduzido no período de dezembro de 2016 a janeiro de 2017 na 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Campus Universitário de Nova 

Xavantina. O município está situado a 14° 40′ 0″ de latitude Sul e 52° 20′ 45″ de 

longitude Oeste, a uma altitude média de 271 m. O clima da região é classificado 

como Aw de Köppen, tropical chuvoso, com estação seca e chuvosa bem definidas 

(RIBEIRO; WALTER, 1998). 

As estacas para a produção de mudas da pitaia vermelha (H. undatus) foram obtidas 

de um pomar experimental da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e as estacas 

do pitaia amarela foram cedidas pela FE/UNESP – Campus de Ilha Solteira. As 

mudas foram produzidas no viveiro da UNEMAT, Campus de Nova Xavantina, em 

telado com 50% de luminosidade utilizando-se sacos plásticos de polietileno com 

capacidade para 4 dm³ de substrato, composto por uma mistura de 2/3 de solo e 1/3 

de areia.  

Três meses após o plantio das estacas, em outubro de 2016, foi implantado um 

pomar de 28 plantas de pitaias, sendo metade da espécie H. undatus e metade H. 

megalanthus, distribuídas no espaçamento 2,0 x 2,0 m. As mudas foram plantadas 

em covas de 0,5 x 0,5 x 0,5 m adubadas com 300 g de superfosfato simples e 400 g 

de calcário dolomítico e tutoradas em mourões de eucalipto tratado com altura de 

1,8 m. As plantas foram irrigadas manualmente 3 vezes por semana com 

aproximadamente 5 L de água por planta e o controle de plantas daninhas foi 

realizado manualmente. 
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Aproximadamente um mês após a implantação do pomar as plantas das duas 

espécies de pitaias apresentaram os primeiros sintomas de podridão no colo, 

chegando a acometer 70% do pomar. Foram coletadas amostras do material 

contaminado e encaminhadas à Clínica Fitossanitária do Departamento de 

Fitopatologia (DFP) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) para a diagnose 

utilizando-se as técnicas de análise visual, isca biológica, isolamento em meio de 

cultura BDA e exame ao microscópio óptico e estereoscópico. 

Foi feito o acompanhamento da evolução dos sintomas de podridão no colo de uma 

planta de pitaia vermelha e uma de pitaia amarela no período 22 de dezembro a 12 

de janeiro e 2017. Os sintomas foram registrados por meio de fotografias digitais 

retratadas semanalmente para a descrição da evolução dos sintomas. 

 

Resultados e Discussão 

 

O primeiro sintoma expresso na planta de pitaia foi o surgimento de uma lesão 

clorótica de cor amarelo intenso no colo da planta de pitaia vermelha e bege na 

pitaia amarela (Figura 2 A e Figura 3 A) que evoluiu para uma podridão mole inodora 

de coloração parda em sete dias (Figura 2 B e Figura 3 B).  Quatorze dias após o 

surgimento do sintoma inicial, o tecido lesionado apresentava cicatrização (Figura 2 

C e Figura 3 C). A cicatrização total da lesão ocorreu vinte e um dias após o 

surgimento do primeiro sintoma, com a remoção natural do tecido lesionado 

restando apenas a parte lenhosa do interior da planta, onde estão localizados os 

vasos condutores de seiva (Figura 2 D e Figura 3 D). 

Aparentemente, a doença não causou sérios danos a cultura, pois a cicatrização 

ocorreu sem que fosse realizado qualquer tipo de controle fitossanitário e após o 

ataque, a planta continuou crescendo em altura e emitindo novas brotações. No 

entanto, recomenda-se a continuação dos estudos, pois, futuramente, com o 

crescimento e produção, a planta afetada poderá tornar-se sujeita ao tombamento, 

uma vez que sua base foi comprometida. 
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Figura 1. Evolução dos sintomas de podridão no colo de pitaia vermelha 
(Hylocereus undatus), (A) Primeiro sintoma expresso, (B) sintomas 7 dias após o 
sintoma inicial, (C) sintomas 14 dias após o sintoma inicial e (D) planta cicatrizada 21 
dias após o sintoma inicial. 
 

 

Figura 2. Evolução dos sintomas de podridão no colo de pitaia amarela (Hylocereus 
megalanthus), (A) Primeiro sintoma expresso, (B) sintomas 7 dias após o sintoma 
inicial, (C) sintomas 14 dias após o sintoma inicial e (D) planta cicatrizada 21 dias 
após o sintoma inicial. 

 

O laudo da Clínica Fitossanitária (DFP/UFLA), indicou a presença do fungo 

Rhizopus sp. no material contaminado. Na literatura não foi encontrada referência a 

ocorrência deste patógeno na cultura da pitaia.  

Contrapondo ao resultado do laudo, a podridão mole do caule foi associada a 

bactéria Erwinia sp. que segundo Riaño (2013) atinge principalmente o caule e as 

brotações jovens. Esta enfermidade caracteriza-se por pequenas manchas amarelas 

que surgem nas nervuras dos cladódios em direção ao centro da haste, se 

desenvolvem em uma podridão aquosa com odor desagradável e depois o tecido 

afetado torna-se necrótico e mumificado (RIAÑO, 2013). 
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Em Sumatra Ocidental, uma província da Indonésia, a incidência de podridão 

amarela do colo em H. polyhizus chegou a 99,5% (BARTHANA; NASIR, 2013) e 

Wiwik et al. (2013) verificaram por caracterização molecular que o agente causal da 

deterioração amarela do tronco na pitaia vermelha foi o fungo Fusarium sp. 

Junqueira et al. (2002) relataram o aparecimento de podridões no fruto (Dothiorella 

sp.), cladódios (Lasiodiplodia thobromae) e flores (Phomopsis sp.) em pitaia do 

cerrado (Selenicereus setaceus), porém, sem atingir nível de danos expressivos. 

A Colômbia, país tradicional na produção de pitaia amarela (DELGADO-MILLAN, 

2012), sofreu prejuízos com a podridão basal das frutas, que provocou danos em 

70% das frutas destinadas à exportação. Essa doença pode aumentar em até 50% 

os custos de produção de um pomar (CASTILLO; LIVERA; MÁRQUEZ, 2005). 

 

Conclusão 

 

A partir do laudo fitossanitário pode-se diagnosticar como possível causador da 

podridão no colo das plantas de pitaia os fungos do gênero Rhizopus. 

A podridão no colo apresentou como sintoma inicial uma lesão clorótica de cor 

amarelo intenso que evoluiu para a cicatrização da lesão não havendo necessidade 

de controle fitossanitário. No entanto, sugere-se o prosseguimento dos estudos para 

melhor definição da necessidade e estratégia de controle a ser adotada. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

A fruta-do-conde (Annona squamosa L.), conhecida também como pinha ou ata é 
uma planta da família Annonaceae, originada da América Tropical, mais 
especificamente nas Antilhas e encontra-se disseminada em quase todos os 
continentes dada as inúmeras qualidades de seus frutos. A adubação é uma prática 
importante para promover o crescimento satisfatório das mudas de pinhas. O 
presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de mudas de pinhas em 
função da adubação potássica. O experimento foi realizado na Universidade do 
Estado de Mato Grosso, campus de Nova Xavantina-MT, empregando-se o 
delineamento inteiramente casualizados com 5 tratamentos (T1:(0); T2: 150; T3:300; 
T4: 450; T5:600 mg dm-3) e 4 blocos x 4 plantas. Ao analisar massa seca e massa 
fresca das folhas verificou-se que as doses ideais foram de 2,31 e 6,0 g dm-3 que 
proporcionaram massas frescas de 1,08 e 2,53 g, respectivamente.  Para massa 
seca e fresca do caule as doses ideais de 3,31 e 3,38 g dm-3 proporcionaram 
massas de 2,22 e 3,50 g, respectivamente. E para massa seca e fresca de raízes 
determinou-se que 2,90 e 0,0 g dm-3 de K proporcionaram massas de 2,36 e 3,32 g. 
Ao avaliar a massa seca e fresca total determinou- que as doses ideais foram de 
3,07 e 2,95 g dm-3 obtendo-se massas de 5,60 e 8,87 g, respectivamente. Conclui-se 
que a dose ideal para obter maiores massas frescas e secas de mudas de pinha é 
de 2,99 g dm-3 de K. 

 

Palavras-chaves: Annonaceae; Ateira; Nutrição de plantas. 
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Introdução 

 

No Brasil, a soja é cultivada em todas as regiões e em grandes áreas. No entanto, o 

aumento da produtividade da cultura pode ser limitado pela adoção do sistema de 

plantio direto na palha, e pelas condições climáticas favoráveis que resultam em 

modificações na composição da entomofauna da cultura, favorecendo o 

desenvolvimento de pragas durante todo o ciclo de desenvolvimento da planta 

(ROGGIA, 2009; SOUZA et al., 2012). 

Dentre essas pragas, destacam-se os percevejos que no processo de alimentação 

causam danos diretos e irreversíveis no produto comercial. Os percevejos podem 

estar presentes na cultura a partir dos estágios vegetativos, embora os danos sejam 

maiores quando o ataque ocorre no período de início de formação das vagens até a 

maturação dos grãos ou sementes (DEGRANDE et al., 2000; PIAS et al., 2012).  

Nesta cultura, o manejo de percevejos realizado pelos produtores consiste em 

aplicações preventivas e/ou curativas, com inseticidas aplicados durante todo o ciclo 

da cultura, especialmente durante a fase reprodutiva, quando a densidade 

populacional atinge o nível de controle (CORRÊA-FERREIRA et al., 2009; CORRÊA-

FERREIRA; ROGGIA, 2012; GRIGOLLI, 2016). 

Diante do exposto, o objetivo do trabalho foi fazer o monitoramento de percevejos na 

cultura da soja, observando a eficiência do manejo realizado pelo produtor para o 

controle destes insetos-pragas em uma propriedade de Nova Xavantina-MT. 
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Material e Métodos 

 

O experimento foi conduzido em uma área de 37 ha, localizada próxima à Rodovia 

BR-158, km 657, no município de Nova Xavantina-MT. A área era delimitada por 

plantação de eucalipto, área de cerrado, área de pastagem de braquiária e cerrado e 

pela rodovia BR-158 (Figura 2). 

A semeadura foi realizada em 07 de dezembro de 2015, utilizando-se a variedade de 

soja ST 920 RR, com ciclo de aproximadamente 136 dias, no espaçamento de 0,45 

m entre linhas, compondo um stand de 160.000 plantas por hectare. A escolha da 

variedade, dos tratos culturais adotados bem como da aquisição de produtos 

químicos utilizados foi de responsabilidade do produtor. 

Aos 37, 52, 76 e 111 dias após a semeadura, foi realizada pulverização para 

controle de lagartas, plantas daninhas, fungos e insetos-praga. Durante as quatro 

aplicações de defensivos agrícolas, observou-se que os todos os produtos foram 

misturados no tanque de um pulverizador de arrasto com capacidade para 3.000 L. 

Para realização das amostragens de percevejos, a área foi renderizada, com 

delimitação de 10.000 m2, utilizando-se um GPS e o Software Mobile. Após a 

delimitação foram determinados o perímetro e os pontos a serem amostrados. A 

renderização da área foi realizada pela Empresa DALCIN – Serviços Agropecuários 

com sede em Nova Xavantina-MT. 

No processo de amostragem foi utilizado pano-de-batida vertical ou modificado 

descrito por Stürmer et al. (2014). As amostragens foram realizadas entre 6h e 9h, 

períodos com temperaturas mais amenas do dia, quando os percevejos são menos 

ágeis. Durante as amostragens, o pano de batida era aberto, de um lado na base 

das plantas de soja e outro sobre as plantas da linha adjacente. A seguir as plantas 

foram agitadas por três vezes sobre o pano. Em cada ponto marcado pelo GPS 

foram amostrados três pontos equidistantes 1m do ponto principal. Em cada ponto 

realizou-se duas batidas de pano somando 1m², e 3m² por ponto de amostragem. 

Para cada ponto marcado pelo GPS utilizou-se a média dos três pontos amostrados.  

A primeira amostragem foi realizada quando as plantas se encontravam no estádio 

fenológico R3 (início da formação de vagens) e a cada sete dias até a maturidade 

dos grãos, totalizando sete amostragens.  

Os dados foram analisados por procedimentos de estatística descritiva e 
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geoestatística. As medidas estatísticas calculadas foram médias, valores máximos e 

mínimos, coeficientes de assimetria e coeficiente de variação. A dependência 

espacial foi avaliada por meio da análise geoestatística, pelo cálculo da 

semivariância, utilizando-se o programa GS+.  

 

Resultados e Discussão 

 

Ao iniciar as amostragens, quando as plantas estavam no início da frutificação (R3) 

verificou-se que os percevejos já estavam presentes na cultura, porém, em baixa 

densidade populacional (0,19 percevejos/m2). O número de percevejos aumentou a 

partir das fases de formação das vagens e enchimento dos grãos (R4 a R6), 

constatando-se aumento acentuado no número de insetos, com pico populacional de 

7,50 percevejos/m2 durante a fase fenológica R7.1 (plantas com 50% de folhas e 

vagens amarelas). Na fase fenológica R7.3 (acima de 75% de folhas e vagens 

amarelas), a população decresceu, registrando-se uma média de 5,57 percevejos/m2 

(Figura 1).  

O crescimento populacional de percevejos durante os estádios fenológicos de 

formação de vagens, enchimento de grãos e início da maturidade pode ser explicado 

pela escolha do grão como fonte de alimentação. Já a diminuição desta mesma 

população se dá devido ao término do ciclo da cultura, ou seja, com a supressão da 

fonte de alimento. 

 

Figura 1.  Dinâmica populacional de percevejos fitófagos em soja. Nova Xavantina-  

MT. Safra 2015/2016. 

Nos mapas de distribuição espacial (Figura 2), nas amostragens realizadas aos 75 e 

89 dias após a semeadura (DAS), quando as plantas se encontravam no início da 

frutificação e na formação da semente (estádios fenológicos R3 e R5.1), verificou-se 

maior concentração de percevejos nas bordaduras da cultura em frente a Rodovia 
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BR 158 e à plantação de eucalipto na margem esquerda da área cultivada, com 

posterior dispersão para o restante da área. 

Na segunda e quarta amostragens, realizadas aos 82 e 96 DAS, não foram 

observadas diferenças entre as populações de pragas, devido ao tamanho da área 

definida para amostragem (1 ha). Já, nas amostragens feitas aos 103 e 110 DAS, os 

percevejos já haviam infestado toda a cultura, embora as maiores populações 

fossem detectadas em áreas próximas as bordaduras. Na última amostragem (117 

DAS), figura 2, verificou-se que a maior densidade populacional de percevejos 

estava na bordadura próxima a Rodovia BR 158. Tal fato pode ser explicado pela 

existência de áreas com plantas daninhas, que serviram como nichos de oligopausa 

para estes insetos, durante a entressafra. 

Com relação à eficiência do método de controle adotado pelo produtor, verificou-se 

que este realizou apenas uma aplicação de inseticida para controle de percevejos 

aos 52 DAS (estádio fenológico VN-R1: início do florescimento). Em consequência, 

ocorreu alta densidade populacional de percevejos, nas fases de formação de 

vagens até o final da maturação fisiológica, quando a planta é mais suscetível ao 

ataque destes insetos-praga. 

Conforme os dados observados na Figura 1, uma segunda aplicação de inseticida 

poderia ter sido realizada aos 103 dias (R6) quando a média de percevejos atingiu 

1,96 percevejos/m2, em concordância com Grigolli (2016) que recomenda 2 

percevejos/m2 como nível de ação (NA) para campos de produção de grãos. Esta 

decisão reduziria a população destes insetos que entrariam em oligopausa até a 

próxima safra. 
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Figura 2. Grid da área com a cultura da soja e mapas de distribuição espacial de 

ninfas e adultos de percevejos da soja, coletados com pano de batida 

modificado, em soja. Nova Xavantina-MT. Safra 2015/2016. 

 

Conclusão 

 

O crescimento da população de percevejos foi mais acentuado a partir do estádio 

fenológico R4 com pico populacional no estádio R7.3 quando as plantas se 

encontravam com mais de 75% de folhas amarelas. 

A amostragem em apenas um ponto por hectare não foi adequada para estimar a 

população de insetos presente na cultura; 

As maiores populações de percevejos são encontradas nas bordaduras da cultura. 
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Quanto ao manejo de percevejos realizado pelo produtor, conclui-se que a 

realização de apenas uma aplicação de inseticida aos 52 DAS, quando as plantas 

estavam no início do florescimento, não foi eficiente para reduzir a população destes 

insetos-praga. 
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Introdução 

 

Dentre as modificações do sistema de produção agrícola do Brasil, destaca-se a 

adoção do sistema de plantio direto (SPD), caracterizado pela manutenção de uma 

camada de cobertura vegetal sobre a superfície do solo (ALMEIDA, 1991). Esta 

cobertura proporciona o aumento da capacidade de armazenar e infiltrar água, o 

aumento a vida microbiana e a diminuição de infestação de plantas daninhas 

(MOTA, 2013). Entretanto, a quantidade de palha sobre a superfície do solo se 

tornou uma dificuldade na hora da semeadura direta (PORTELLA; FAGANELLO; 

SATTLER, 1993).  

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar o estande de plantas e 

produtividade de grãos de soja cultivada sob diferentes coberturas vegetais e 

sistemas rompedores do solo. 

 

Material e Métodos 

 

Este trabalho foi realizado na Fazenda Casali, no município de Querência-MT, 

localizada a latitude 12°35’14,16’’ S e longitude 52°09’02,19’’ O, com altitude de 

360m, relevo plano e solo composto por 36% de argila. 

Os experimentos foram realizados em delineamento blocos casualizados em 

esquema fatorial 3 x 2, com quatro blocos, com parcelas de 25 m de comprimento e 

http://nx.unemat.br/sc/anais/
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6,3 m de largura. As coberturas vegetais utilizadas foram o milheto, a braquiária e a 

braquiária gradeada e os sistemas rompedores avaliados foram o de haste 

sulcadora e o de discos duplos defasados.  A semeadura das coberturas vegetais foi 

feita após a colheita de soja da safra 2014/2015.  

O experimento foi implantado no dia 16 de dezembro de 2015 com a variedade CD 

266, com 311000 sementes ha-1 e espaçamento entre linhas de 0,45m, quando o 

milheto apresentava 7360 kg ha-1 de matéria seca e a braquiária com 11500 kg ha-1 

de matéria seca. 

Para a determinação de plântulas estioladas foi realizado o acompanhamento do 

desenvolvimento das plântulas que ocupavam 10 m por parcela, da emergência até 

a época em que esteve com as primeiras folhas verdadeiras. 

Após a semeadura e emergência, determinou-se a uniformidade de distribuição de 

plantas na linha, analisando os espaçamentos entre 100 plantas por parcela. Os 

espaçamentos foram aceitáveis quando entre 0,5 e 1,5 vezes o espaçamento médio 

esperado (Xref). Valores acima de 1,5 vezes Xref foram considerados como falha e 

abaixo de 0,5 vezes Xref como duplos (KURACHI et al., 1989). 

Para determinar a inserção da primeira vagem e altura da planta foi utilizada uma 

régua, medindo-se em cinco plantas, do solo até a primeira vagem e do solo até a 

altura máxima da planta quando estas estavam no estádio R8. 

Para avaliação da produtividade foram colhidas as plantas de soja em três pontos de 

1 m2 de cada parcela, escolhidos de forma assistemática. Após a trilha, os grãos 

foram pesados em balança com precisão de 0,01g, sendo a massa quantificada 

transformada em sacas por hectare, com umidade corrigida para 13% base úmida. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância aplicando o teste F, a 5% 

de probabilidade. Quando significativos, suas médias foram comparadas pelo Teste 

de Tukey. Para as análises estatísticas foi utilizado o Software SISVAR 5.3 

(FERREIRA, 2011) 

 

Resultados e Discussão 

 

Estatisticamente, constatou-se que as coberturas vegetais (milheto, braquiária e 

braquiária gradeada) e os sistemas rompedores de solo (haste sulcadora e duplos 

discos defasados) não influenciaram o número de sementes descobertas, 

espaçamentos entre as plantas, coeficiente de variação dos espaçamentos, estande 
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inicial, porcentagens de espaçamentos falhos, duplos e normais. Verificou-se 

apenas que os sistemas rompedores influenciaram no número de plantas emergidas 

que estiolaram e que o manejo com cobertura de braquiária gradeada influenciou na 

altura de inserção da primeira vagem e altura das plantas. 

Avaliando os sistemas rompedores, houve efeito significativo com maior quantidade 

de plantas estiolada nas parcelas semeadas com semeadora-adubadora que 

utilizava discos duplos defasados (Tabela 1), podendo ser explicado pelo fato de que 

o disco promove pouca mobilização da camada de cobertura vegetal sobre o solo, 

deixando-a espessa o suficiente para que ocorra um sombreamento na plântula, 

obrigando-a a estiolar para chegar até a luz solar e se desenvolver. 

 

Tabela 1. Número médio de sementes descobertas e plântulas estioladas sob 

diferentes coberturas vegetais e sistemas rompedores do solo. Safra 2015/2016. 

Querência-MT 

Cobertura  
Sementes descobertas  Plântulas estioladas 

Disco Haste Média  Disco Haste Média  

Milheto 0,25 0,50 0,37  3,75 2,75 3,25 

Braquiária  1,75 2,00 1,87  3,00 1,75 2,37 

Grade 0,00 2,00 1,00  3,00 0,75 1,87 

Média  0,66 1,50 1,08  3,25A 1,75B 2,5 

Médias seguidas de letra minúscula distinta na coluna e maiúscula distinta na linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

O excesso de cobertura vegetal pode deixar as sementes sobre o solo, pelo fato do 

corte inadequado da palha, seguido do arraste e amontoamento da cobertura. Estas 

sementes descobertas provavelmente não se estabelecerão como plantas, 

reduzindo o estande inicial e final da cultura, podendo influenciar diretamente na 

produtividade. 

Plantas estioladas tendem a ter um crescimento irregular do caule, deixando-o mais 

alongado e mais fino, mais susceptível ao acamamento e menores produções. Não 

foram encontradas alterações significativas entre os tratamentos na análise das 

médias dos espaçamentos entre as plantas, coeficiente de variação dos 

espaçamentos e estande inicial (Tabela 2). 

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
61 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.61, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

Estes resultados concordam com MAHL (2006), que analisando os sistemas 

rompedores de solo, haste sulcadora e disco duplo defasado não encontrou 

resultado significativo entre os tratamentos. 

 

Tabela 2. Espaçamento médio entre plantas (cm), coeficiente de variação (%), e 

estande (plantas ha-1) sob diferentes coberturas vegetais e sistemas rompedores do 

solo. Safra 2015/2016. Querência-MT. 

Manejo 
Espaçameno médio Coeficiente de variação Estande 

Disco Haste Média Disco Haste Média Disco Haste Média 

Milheto 8,2 8,5 8,4 56,4 60,7 58,5 270555,6 259444,4 265000,0 

Braquiária 8,6 8,7 8,8 57,7 66,3 60,6 257222,2 248888,9 253044,4 

Grade 8,8 8,9 8,8 62,7 58,5 62,0 252777,8 253333,3 253044.4 

Média 8,6 8,7 8,7 58,9 61,8 60,4 260177,8 253888,9 257033,3 

Médias seguidas de letra minúscula distinta na coluna e maiúscula distinta na linha diferem 
estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

KURACHI et al. (1989) relataram que a uniformidade de distribuição longitudinal de 

sementes foi uma das características que mais contribuiu para a obtenção de um 

estande adequado de plantas e, consequentemente, boa produtividade da cultura. 

Na avaliação da distribuição de plantas na linha de cultivo, a porcentagem de 

espaçamentos normais, falhos e duplos não apresentou diferenças significativas 

entre os tratamento. 

A semeadora utilizada teve desempenho regular, de acordo com a classificação de 

Tourino e Klingensteiner (1983), onde as semeadoras com percentagem de 

espaçamentos aceitáveis de 90 a 100 foram classificadas como de ótimo 

desempenho; de 75 a 90, de bom desempenho; de 50 a 75, de desempenho regular; 

e abaixo de 50, de desempenho insatisfatório. 

 

Tabela 3. Espaçamentos duplos, falhos e normais entre plantas, em  porcentagem, 

sob diferentes coberturas vegetais e sistemas rompedores do solo. Safra 2015/2016. 

Querência-MT. 

Espaçamento 
Duplos (%)  Falhos (%)  Normais (%) 

Disco Haste Média  Disco Haste Média   Disco Haste Média 

Milheto 19,05 20,81 19,93  15,60 17,03 16,32  65,33 62,14 63,74 

Braquiária 16,40 18,94 17,67  17,27 20,01 18,64  66,31 61,03   63,67 
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Grade 15,83 17,81 16,45  16,34 17,57 16,96  67,81 65,34 66,57 

Média  17,09 18,94 18,01  16,41 18,21 17,31  66,48 62,84 64,66 

Médias seguidas de letra minúscula distinta na coluna e maiúscula distinta na linha diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

A porcentagem de espaçamentos falhos deve ser observada com cautela, uma vez 

que na formação do estande de plantas, as falhas podem ser causadas por outros 

fatores que limitaram a germinação e a emergência das plântulas, não podendo ser 

atribuídas unicamente a deficiências na semeadura. 

No presente trabalho, foi observada diferença significativa na altura de inserção da 

primeira vagem, contradizendo Guimarães (2000) e Muraishi et. al. (2005), que não 

encontraram diferença na altura de inserção da primeira vagem entre as coberturas 

vegetais. 

 

Tabela 4. Altura de inserção da primeira vagem (cm), altura de plantas (cm), e 

produtividade (sacas ha-1) sob diferentes coberturas vegetais e sistemas rompedores 

do solo. Safra 2015/2016. Querência-MT. 

Espaçamento 
Inserção (cm)  Altura (cm)  Produtividade 

Disco Haste Média  Disco Haste Média   Disco Haste Média 

Milheto 16,25 14,75 15,50 b  57,00 54,25 55,62 b  47,65 48,27 45,93 a 

Braquiária 15,75 16,25 16,25 ab  53,50 59,25 56,37 b  44,95 50,42 47,68 a 

Grade 16,25 16,75 17,75 a  61,25 58,25 59,75 a  46,15 45,72 47,96 a 

Média  17,08 15,91 16,49  57,25 57,25 57,25  46,25 48,14 47,19 

Médias seguidas de letra minúscula distinta na coluna e maiúscula distinta na linha diferem 

estatisticamente pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Com relação a produtividade da soja, não foram encontrados resultados com 

diferenças significativas entre os tratamentos, com rendimento inferior à média 

nacional, o que pode ser explicado pelo déficit hídrico que ocorreu durante o 

desenvolvimento da cultura, especialmente após a semeadura, prejudicando a 

germinação e emergência e também no estádio R5, período de enchimento de 

grãos, ocasionando abortamento de vagens, vagens sem grãos e grãos chochos. 
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Conclusão 

 

O estande de plantas não foi influenciado pelas coberturas vegetais ou sistemas 

rompedores. 

A distribuição de plantas na linha de cultivo não sofreu influência dos tratamentos 

realizados. 

A semeadura utilizando o sistema de discos duplos defasados resultou em maior 

número de plantas estioladas. 

A produtividade de grãos de soja não foi influenciada pelos tratamentos realizados. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 
O fósforo (P) é um macronutriente essencial para as plantas e seu comportamento 
no solo pode ser afetado pelo manejo. Este trabalho teve como objetivo avaliar a 
influência do manejo, em integração lavoura-pecuária (ILP), sob a adsorção e 
dessorção de P. Para isso, foram avaliadas 5 condições de manejo (pastagem 
degradada, mata nativa e ILP com 2, 3 e 4 anos), em diferentes profundidades (0-5; 
5-10; 10-20; 20-40 cm). Para cada manejo foram feitas 5 pseudo-repetições. A 
quantidade de P adsorvida foi estimada utilizando-se P-remanescente (60 mg L-1 de 
P e 0,01 mol L-1 de KCl). A quantidade de P dessorvido foi estimada na mesma 
amostra em uma solução contendo 0,01 mol L-1 de KCl (% do adsorvido). Na 
profundidade de 0-5 cm a quantidade de P adsorvida pelo solo apresentou a 
sequência: mata > pastagem e 2 anos de ILP > 3 e 4 anos de ILP. Já nas 
profundidades de 5-10 e 10-20 cm foi: mata, pastagem e 2 anos de ILP > 3 e 4 anos 
de ILP. Na profundidade de 20-40 cm a adsorção não diferiu para as diferentes 
condições de manejo. Já para a quantidade de P dessorvido seguiu a ordem 
decrescente: 3 anos de ILP > 4 anos de ILP > 2 anos de ILP > mata e pastagem, na 
profundidade de 0-5 cm; 3 e 4 anos de ILP > 2 anos > de ILP > mata > pastagem, na 
profundidade 5-10 cm; 3 e 4 anos de ILP > 2 anos de ILP > mata > pastagem, na 
profundidade de 10-20 cm; e na profundidade de 20-40 cm não houve diferença 
significativa. Conclui-se que o manejo afetou a adsorção e dessorção de P nas 
camadas mais superficiais do solo e não teve influência nas mais profundas. 
 

Palavras-Chave: Comportamento do P; Manejo do solo; P adsorvido; P- 

remanescente. 

  

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
66 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.66, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

NÃO-PREFERÊNCIA PARA ALIMENTAÇÃO DE Spodoptera frugiperda EM 

CULTIVARES DE MILHO NO MUNICÍPIO DE NOVA XAVANTINA-MT 

 

Reyner Oliveira Azevedo1; Bruna Elaine de Almeida Silva2; Zeneide Ribeiro 

Campos3; Luciane Cristina Rozwalka4; Gabriella Alves Ramos1; Naíza Bueno de 

Souza¹ 

1
Graduandos em Agronomia, Universidade do Estado de Mato Grosso.; 

2
Eng. Agrônoma; ³Dra. 

Entomologia-Agronomia, Universidade do Estado de Mato Grosso.; ³Dra. Fitopatologia-Agronomia, 

Universidade do Estado de Mato Grosso. reyner_agro@hotmail.com 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Antixenose, Resistência de plantas a insetos, Zea mays  

 

Introdução 

O milho (Zea mays) é uma das culturas de grande interesse para a produção de 

grãos utilizados para consumo in natura ou como subprodutos na alimentação 

humana e animal. No Brasil, terceiro maior produtor de milho, a cultura teve um 

aumento na produção e produtividade como resultado do uso de cultivares 

transgênicos, resistentes aos ataques de pragas e mais adaptadas a condições 

ambientais (COELHO et al. 2004). Práticas adequadas de nutrição e adubação, 

precisão na semeadura, clima, manejo de pragas, doenças e plantas daninhas 

também foram determinantes para este crescimento (YAMADA; ABDALLA, 2006).  

Entre as inúmeras pragas que atacam esta cultura desde a semeadura até o 

armazenamento, destaca-se a lagarta-do-cartucho, Spodoptera frugiperda (J. E. 

Smith, 1797) (Lepidoptera: Noctuidae) (SILOTO, 2002), que vem causando prejuízos 

estimados em mais de 400 milhões de dólares e redução de até 60% na 

produtividade (FIGUEIREDO; DIAS; CRUZ., 2006). Com base no exposto, o objetivo 

do trabalho foi avaliar a não-preferência para alimentação (antixenose) de lagartas 

recém-eclodidas de S. frugiperda em diferentes híbridos de milho. 

 

Material e Métodos 

 

Os testes de não-preferência alimentar de lagartas, recém-eclodidas de S. 

frugiperda por híbridos de milho, foram realizados em estufa no município de Nova 
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Xavantina-MT. Aproximadamente 100 lagartas de S. frugiperda, provenientes de 

cultivos de milho transgênico da região de Nova Xavantina-MT, foram mantidas em 

dieta artificial (KASTEN Jr. et al. 1978) em condições ambientais, para obtenção da 

geração F1, cujas lagartas foram utilizadas no teste de não-preferência para 

alimentação. 

Os híbridos de milho HX P3779H, Pro 2 AG 8088, PW 2B810 e Pro 50 NS, 

pertencentes às tecnologias Herculex®I, PowerCore, VT PRO 2, YieldGard VT 

PRO™, respectivamente, e um convencional, 30S31, foram semeados em vasos e 

cultivados de acordo com as recomendações técnicas para a cultura do milho no 

Estado de Mato Grosso.  Quando as plantas se encontravam no estádio fenológico 

V3, coletou-se a terceira folha orientada do ápice para a base da planta, para 

realização dos testes. As folhas foram cortadas com área de 4 cm² para o teste com 

e sem chance de escolha. O teste, com chance de escolha, para alimentação de 

lagartas recém-eclodidas de S. frugiperda, em plantas de híbridos de milho (Figura 

1A) foi realizada em um sistema denominado de arena, com dez repetições, 

liberando-se 20 lagartas recém-eclodidas por repetição. Os quadrados de folhas dos 

híbridos e do convencional foram dispostos em placas de Petri (medindo 10,0 cm de 

diâmetro por 3,0 cm de altura) sobre papel filtro umedecido com água destilada, de 

forma equidistante. 

No teste sem chance de escolha (Figura 1B), os materiais foram individualizados em 

placas de Petri (medindo 6,0 cm de diâmetro por 3,0 cm de altura) sobre papel filtro 

umedecido com água destilada. No interior da placa foram liberadas 20 lagartas 

recém-eclodidas por repetição, com 10 repetições. Para avaliação, contou-se o 

número total de lagartas que estavam se alimentando nos quadrados de folhas dos 

híbridos, após 12, 24, 36 e 48 horas da liberação. O teste foi realizado em 

delineamento inteiramente casualizado. 

Foi realizado teste de normalidade e homogeneidade de variância, sendo necessária 

transformação dos dados em (x + 0,5)1/2, submetidos à análise de variância (Teste 

F) e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5% de probabilidade. O programa 

SisVsar v. 5.6 (FERREIRA, 2010) foi utilizado para realizar as análises e as 

comparações de médias. 
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Figura 1. Teste de não-preferência com chance de escolha (A) e sem chance de 

escolha (B) de lagartas recém eclodidas de Spodoptera frugiperda por 

milho híbrido e convencional in vitro. Nova Xavantina-MT, 2016. 

 

                                       (Fonte: SILVA, 2016)                                               (Fonte: ALMEIDA, 2016) 

 

Resultados e Discussão 

 

O termo antixenose ou não-preferência para alimentação foi caracterizado como 

qualquer comportamento apresentado pelo inseto, resultante de algum efeito 

adverso da planta, sendo identificado quando a planta foi menos utilizada pelo 

inseto, estando exposta a mesmas condições que outras plantas (LARA, 1991), 

caracterizando-se como um tipo de resistência. 

No teste de não-preferência para alimentação com chance de escolha, observou-se 

que houve diferença significativa quanto ao número de lagartas que se alimentaram 

dos quadrados de folhas dos híbridos de milho, às 12, 24, 36 e 48 horas, após a 

liberação das lagartas no centro das arenas (Figura 2). O híbrido Convencional 

30S31 foi o mais preferido para alimentação no teste com chance de escolha, 

enquanto, HX P3779H (Cry 1F) foi o menos preferido seguido dos híbridos PW 2B 

810 e Pro 2 AG 8088, indicando que estes híbridos possuem o mecanismo de 

resistência de não-preferência para alimentação, quando comparados aos demais 

nas mesma condições de cultivo (Figura 2). Observou-se que os tempos diferiram 

estatisticamente, sendo que no período de 12 horas de alimentação do total de 

lagartas liberadas no início do teste, 20 para cada híbrido, a porcentagem de 

lagartas que permaneceram se alimentando nos híbridos foi de 67,5% no 

A B 
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convencional 30S31; 16% em HX P3779H; 70,5% em Pro 2 AG 8088; 14,5% em PW 

2B810 e 72% em Pro 50 NS (Figura 2).  

 

Figura 2. Número médio de lagartas recém-eclodidas de Spodoptera frugiperda, em 

híbridos de milho, em teste de não-preferência alimentar com chance de 

escolha, em 12, 24, 36 horas e 48 horas. Nova Xavantina-MT, 2016. 

 

No teste de não-preferência para alimentação sem chance de escolha, onde cada 

híbrido foi individualizado em placas de Petri, o mais preferido para a alimentação foi 

o Convencional 30S31, sendo que entre os demais híbridos não foram observadas 

diferenças (Figura 3). Nesse teste, estatisticamente observou-se diferença entre os 

tempos. Decorridas 12 horas de alimentação, a porcentagem de lagartas 

encontradas nos híbridos foi de: 59% no convencional 30S31; 41% em HX P3779H; 

55,5% em Pro 2 AG 8088; 62% em PW 2B810 e 45% em Pro 50 NS. 

Observou-se que nos testes com e sem chance de escolha o híbrido Convencional 

30S31 foi o preferido para alimentação pelas lagartas de S. frugiperda, mesmo 

quando individualizado, sugerindo perda de produtividade, quando cultivado em 

mono ou policultivo, devido ao ataque deste inseto-praga. Os demais híbridos 

mostraram-se mais resistentes ao ataque de S. frugiperda com destaque para HX 

P3779H. 
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Figura 3. Número médio de lagartas recém-eclodidas de Spodoptera frugiperda, em 

híbridos de milho, em teste de não-preferência alimentar sem chance de 

escolha, em 12, 24, 36 horas e 48 horas. Nova Xavantina-MT, 2016. 

 

A menor preferência de lagartas de S. frugiperda pelos genótipos transgênicos pode 

estar associada à percepção do inseto a proteína Bt na alimentação, segundo Paiva 

(2015). 

Entretanto, o reduzido número de lagartas que permaneceram se alimentando em 

todos os materiais, nos testes de não-preferência com e sem chance de escolha 

pode estar relacionado ao momento da ecdise, quando as lagartas param de se 

alimentar para efetuar a troca de tegumento. Zanuncio et al. (1992) observaram uma 

redução no consumo foliar de lepidópteros em folhas de eucalipto, em dias antes da 

ecdise. 

 

Conclusão 

O híbrido Convencional 30S31 foi o mais consumido pelas lagartas, em teste com e 

sem chance de escolha de não-preferência para alimentação. 
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Introdução 

 

Umas das principais etapas desempenhadas no sistema agrícola de produção é a 

colheita, com o objetivo de retirar a produção agrícola das demais partes vegetais, 

com menor tempo e mínima perda de grãos em campo e máximo nível de qualidade 

(SILVA, 2004).  

Para isto é de grande importância ter o conhecimento da origem das perdas dos 

grãos, para reduzi-las na colheita mecanizada, sejam qualitativas ou quantitativas 

(PINHEIRO NETO e GAMERO, 1999). 

Os fatores que influenciam na qualidade de grãos e perdas na colheita mecanizada 

de soja são a velocidade de rotação do molinete, a rotação do cilindro de trilha, a 

regulagem de abertura entre cilindro e côncavo, a velocidade de deslocamento da 

máquina e a altura da plataforma de corte do chão (DIEHL e JUNQUETTI, 2005). 

No sistema de trilha, o mais conhecido é comumente denominado convencional, 

dotado por cilindro e côncavo transversais na máquina, porém existem no mercado 

os sistemas de rotor simples e rotores duplos montados longitudinalmente à 

máquina, com fluxo de massa axial (CUNHA et al., 2009). Ainda, segundo estes 

autores, espera-se que o mecanismo de trilha com rotor axial seja o mais eficiente, 

com redução das perdas, diminuição de injúrias transmitidas dos mecanismos e 

melhor eficiência na separação dos grãos durante o processo de colheita. 

Desta forma, o objetivo deste trabalho foi avaliar as perdas quantitativas e 

qualitativas utilizando colhedoras com diferentes tipos de sistemas de trilha. 
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Material e Métodos 

 

Este trabalho foi realizado na fazenda Califórnia, no município de Nova Xavantina, 

Mato Grosso. Para o trabalho foram utilizadas duas maquinas da marca New 

Holland, uma do modelo TC 5090 com sistema de trilha dotado de cilindro e 

côncavo, trabalhando com rotação do cilindro de 680 rpm  e com 18 mm de abertura 

do côncavo, e uma modelo CR 9060 com sistema de trilha equipado com duplo rotor 

com fluxo de massa axial, trabalhando com 850 rpm de rotação do rotor e 25 mm de 

abertura do côncavo.  

Para determinar as perdas, o experimento foi montado em esquema fatorial 2 x 3, 

dois sistemas de trilha e três horários de colheita, no delineamento inteiramente 

casualizado de acordo com o deslocamento da colhedora em campo. 

A cultivar de soja utilizada foi a Monsoy 8766 de ciclo médio tardio, semeada em 

novembro de 2016. Para o trabalho de coleta de grãos foi utilizada uma armação de 

madeira e barbante com área de 4 m², onde foram coletadas as vagens e os grãos 

que estavam no solo dentro da armação.  

Para a realização do teste de condutividade elétrica, foi utilizado a metodologia 

descrita por Krzyzanowski et al. (1991).  

Para a determinação da massa do tegumento, foram coletados e pesados 100 

grãos, em seguida feito a retirada e pesagem do tegumento separadamente. Para 

determinação da porcentagem de impureza e grãos quebrados os grãos foram 

classificados, pesados e calculados separadamente.  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias foram 

comparadas pelo Teste de Tukey a 5% de probabilidade. Para as análises 

estatísticas foi utilizado o programa SISVAR 5.6 (FERREIRA, 2011). 

 

Resultados e Discussão 

  

Com a análise dos dados foi constatada diferença estatística para o tipo de sistema 

de trilha da máquina, bem como o horário em que a colheita mecanizada foi 

realizada.  

Para a colhedora combinada modelo CR 9060, com sistema de rotor para trilha é 

possível verificar uma variação nas perdas conforme o horário de operação (Tabela 

1). As 16:30 h, as perdas chegaram a 66,62 kg ha-1, acima dos níveis aceitáveis 
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preconizados por Mesquita et al. (1998). Para a colhedora dotada de cilindro para 

trilha dos grãos, não houve diferença entre os horários avaliados, porém, as perdas 

foram maiores nos dois horários quando comparado com a colhedora equipada com 

sistema de duplo rotor axial. As perdas são distribuídas em dois horários distintos, 

apresentando diferenças estatísticas que podem estar relacionadas com a a 

umidade dos grãos e da palha e com as regulagens da colhedora, que interferem 

diretamente no valor das perdas ocorridas na colheita mecanizada da soja. 

 

Tabela 1. Perdas totais na colheita mecanizada de soja (Kg ha-1) em diferentes 
horários e sistemas de trilha 

Horário 
Sistema de trilha 

Média 
Rotor Cilindro 

14:30 h 40,93 B b  83,17 A a  62,05 b 

16:30 h 66,62 B a 78,74 A a  72,68 a 

Média 53,78 B 80,96 A 67,67 
Médias seguidas das mesmas letras, minúsculas nas colunas e maiúsculas nas linhas, não diferem 
entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Holtz e Reis (2013) demostram em seu trabalho que as perdas de grãos podem ser 

variáveis conforme a temperatura e umidade da massa colhida no processo de 

colheitas, pois a debulha das vagens nos mecanismos da plataforma podem diminuir 

com um pequeno incremento na sua umidade ou podem aumentar com umidades 

muito baixas, sendo de modo contrário para os mecanismos internos da colhedora, 

em que o aumento da umidade pode aumentar as perdas pelos sistemas de trilha e 

limpeza dos grãos. 

A quantidade de impureza e grãos quebrados pelos sistemas de trilha das 

colhedoras é apresentada na Tabela 2, onde são distribuídas em três horários, 

apresentando diferença estatística que podem também estar relacionados à 

umidade dos grãos. 

Tabela 2. Impureza (Kg ha-1) e de grãos quebrados (Kg/ha) na colheita mecanizada 
de soja em diferentes horários e sistemas de trilha 

Horário 
Impureza 

Média 
Quebrados 

Média 
Rotor Cilindro Rotor Cilindro 

14:30 h 0,13 A b 0,35 A a 0,24 b 7,13 B b 22,58 A a 14,86 b 

15:30 h 0,27 A b 0,25 A a 0,26 b 13,19 B a 23,33 A a 18,26 a 

16:30 h 0,92 A a 0,29 B a 0,60 a 11,56 B ab 24,53 A a 18,04 a 

Média 0,43 0,29 0,37 10,63 B 23,48 A 17,06 
Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 
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De acordo com Campos et al. (2005), colhedoras que possuem seus mecanismos 

de trilha radial ou por cilindro apresentam maiores danos mecânicos às sementes 

quando comparado com sistema de trilha por rotor ou axial, embora estes danos 

podem variar em função da umidade dos grãos, características da planta e dos 

grãos, como também da rotação dos mecanismos de trilha e abertura de côncavo. 

Machado (2007) relata que o grau de dano das sementes é reduzido 

significativamente quando utilizado máquinas equipadas com o sistema de trilha de 

fluxo de massa axial, devido ao maior tempo que o material permanece nos 

mecanismos de trilha, bem como devido a esse sistema ser menos agressivo 

quando comparado com sistema de fluxo radial. 

Nestas condições, as vagens são abertas facilmente, sem muito esforço dos 

mecanismos, porém, umidades mais baixas deixam os grãos mais rígidos, tendo 

uma maior facilidade na quebra pelos golpes dos mecanismos da colhedora. Desse 

modo tem maior importância nas regulagens dos sistemas de trilha, diminuindo as 

rotações em casos de baixa umidade da massa colhida. 

Neste trabalho não houve diferença para teste de condutividade elétrica (Tabela 3), 

o que provavelmente está relacionado à baixa umidade dos grãos colhidos, o que 

está em conformidade com Costa et al. (1979) e França Neto e Henning (1984), que 

relatam que os danos mecânicos latentes são minimizados em umidades mais 

baixas dos grãos, devido a uma maior rigidez de seus tecidos endospérmicos e 

tegumento.  

A perda do tegumento de grão aumenta conforme o aumento de grãos quebrados, 

uma vez que, ao passar pela trilha, na quebra dos grãos o tegumento se solta e é 

levado diretamente para fora da máquina pela corrente de ar gerada pelo ventilador 

do sistema de limpeza, sendo distribuído em campo. 

Tabela 3. Condutividade elétrica (μS cm-1 g-1) e perdas de tegumento (Kg.ha-1) na 
colheita mecanizada de soja em diferentes horários e sistemas de trilha 

Horário 
Condutividade elétrica 

Média 
Tegumento 

Média 
Rotor Cilindro Rotor Cilindro 

14:30 h 113,97 118,26 116,12 28,16 B b 89,19 A a 58,68 b 

15:30 h 120,79 115,57 119,37 52,10 B a 92,14 A a 72,11 a 

16:30 h 104,39 117,29 110,85 45,67 B ab 96,85 A a 71,26 a 

Média 113,06 117,04 115,45 41,98 B 92,72 A 67,35 

Médias seguidas de mesma letra, minúscula na coluna e maiúscula na linha, não diferem entre si pelo 
teste Tukey a 5% de probabilidade. 

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
76 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.76, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

 

É possível observar que a colhedora dotada de sistema de cilindro apresentou 

maiores perdas de tegumento em todos os horários quando comparados com a 

colhedora com sistema de rotor axial para trilha. Conforme dados da Tabela 2, a 

colhedora dotada de cilindro para trilha apresentou maiores quantidades de grãos 

quebrados em todos os horários em comparação com a colhedora com rotor axial, 

desse modo se justifica as maiores perdas de tegumento, uma vez que o tegumento 

compõe, em média, 10% da massa do grão. 

Para minimizar essas perdas é necessário rigoroso monitoramento das operações 

de colheita, quantificando as perdas e identificando os problemas, para que sejam 

feitas as regulagens adequadas na colhedora de acordo com as condições de 

maturação, umidade da palha e umidade dos grãos. 

 

Conclusões 

 

A colhedora com sistema de rotor axial apresentou perdas dentro dos padrões 

aceitáveis. 

A colhedora com sistema de trilha por cilindro apresentou maior perdas totais, maior 

perda de tegumento e maior porcentagem de grãos quebrados. 
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Introdução 

 

O Projeto “Horta na Escola” parte do entendimento de que, por meio da ação escolar 

e de uma educação ambiental e integral dos educandos, é possível gerar mudanças 

na cultura da comunidade escolar no que se refere à alimentação, à nutrição, à 

saúde e à qualidade de vida de todos, sobretudo, tendo a horta escolar como eixo 

gerador de tais mudanças (CRIBB, 2007). Dadas essas prerrogativas, considera-se 

que a construção de uma horta no espaço escolar amplia as possibilidades e 

desenvolve condições favoráveis tanto para o ensino, quanto para a aprendizagem, 

na medida em que aparece como um novo espaço para troca, desenvolvimento e 

compartilhamento de saberes, habilidades e competências (MELO, 2014). 

O conhecimento e a ação participativa na produção e no consumo principalmente de 

hortaliças, fonte de vitaminas, sais minerais e fibras, despertam nos alunos 

mudanças em seu comportamento alimentar, atingindo toda a família, conforme 

relata CRIBB (2009). Segundo Utilizar a horta escolar como estratégia, visando 

estimular o consumo de feijões, hortaliças e frutas, torna possível adequar a dieta 

das crianças. Outro fator interessante é que as hortaliças cultivadas na horta 

escolar, quando presentes na alimentação escolar, “fazem sucesso”, ou seja, todos 

querem provar, pois é fruto do trabalho dos próprios alunos. 
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Portanto, a construção da horta visou contribuir de forma direta na alimentação dos 

alunos, no desenvolvimento de habilidades e técnicas de manejo sustentável e sem 

agrotóxicos, na dinâmica das aulas de ciências e biologia, mas também para o 

desenvolvimento de projetos e iniciativas em outras disciplinas, transformando-se 

em um espaço interdisciplinar e de inclusão social (CARVALHO, 1998; TAVARES, 

2012).  

Nessa perspectiva, com o objetivo de aproveitamento dos espaços não utilizados 

dentro da escola e suscitar nos alunos e demais membros da comunidade escolar, a 

educação ambiental e alimentar mediante o incentivo à implantação e manutenção 

da horta escolar, que são atitudes capazes de gerar maior consciência sobre os 

recursos naturais e nutricionais. 

 

Material e Métodos 

 

A implementação da horta foi desenvolvida na Escola Estadual Coronel Vanique, 

localizado no município de Nova Xavantina (MT).  

Durante o primeiro semestre, iniciou-se no mês de abril de 2017 a manutenção da 

horta. Para o desenvolvimento do projeto, foram escolhidos aleatoriamente cerca de 

30 alunos do 6º ano do Ensino Fundamental.  

Durante as fases de correção, preparo do solo e adubação dos canteiros foi 

realizado o plantio de sementes de coentro, alface-verde, alface-roxo, rúcula, e 

couve nos canteiros. Além de mudas de cebolinha, salsa, hortelã, alecrim, capim 

santo, manjericão, tomate, pepino, feijão, vagem, jiló e quiabo.  Os alunos foram 

inseridos nessa nova proposta de reorganização do espaço da horta 

acompanhando, em grupos, tudo o que estava sendo feito. 

Durante tal ação, sobre o estado geral do solo foram levantadas questões relativas 

aos aspectos físicos, químicos e biológicos do solo encontrado na área dos 

canteiros, constatou-se a necessidade de uso de matéria orgânica (esterco de 

cavalo, galinha, palha de arroz) devido a presença de cascalho no solo para 

melhorar a qualidade das hortaliças e condimentos. Através de uma parceria foi 

adquirida, sem qualquer custo para a escola, toda à matéria orgânica (esterco de 

galinha, cavalo e palha de arroz) que deveria ser adicionada aos canteiros e o 

transporte do adubo orgânico até a unidade escolar. 
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Resultados e Discussão 

 

Observou-se que as crianças puderam comprovar a germinação das sementes e o 

desenvolvimento da rúcula, alface-verde, alface-roxo, manjericão, tomate, pepino, 

cebolinha, coentro, salsa, couve, hortelã, vagem, quiabo e jiló. Esses alimentos 

presentes no ambiente escolar passam a ter um novo significado para as crianças, 

pois elas passam a entender que, antes de chegar aos mercados, os alimentos 

passaram por todo o processo de crescimento que elas puderam vivenciar (ROCHA, 

2009).  

Posteriormente foi feito a colheita e consumo na escola, além de entregas de 

hortaliças para os alunos de todos os turnos, a fim de incentivar o consumo de 

alimentos saudáveis em casa também. Desta forma, com a alface, rúcula e o pepino 

colhidos frescos todos os dias conforme a necessidade do cardápio escolar, tornam 

a merenda mais rica em vitaminas essenciais para os alunos em fase de 

crescimento, gerando mudanças no hábito alimentar, e a sensibilização de uma 

alimentação saudável com mais saúde e qualidade de vida (CRIBB, 2007). Além do 

aspecto citado, é importante ressaltar que, entre a alimentação adequada, sua 

aceitação e o entendimento de que esta é a melhor opção, há uma grande distância 

que certamente é diminuída quando a criança tem a oportunidade de acompanhar o 

desenvolvimento do próprio alimento. 

Com a horta na escola o currículo pode ser trabalhado de forma interdisciplinar a 

partir da horta escolar (BARBOSA, 2008; RODRIGUES, 2009). As principais 

atividades desenvolvidas na escola, envolvendo a horta no trabalho de educação 

ambiental e alimentar, foram as seguintes: conhecimento, cultivo e consumo de 

diversas plantas (hortaliças, medicinais, condimentares e grãos); atividades artísticas 

(pintura do muro da horta e canteiros); conteúdos curriculares (formas geométricas 

nos canteiros); (confecção de materiais educativos (palestras em slides de culinária); 

atividades lúdicas (criação de personagens e apresentação de teatros) mutirões com 

os integrantes do projeto e alunos da escola para a manutenção do ambiente da 

horta. 

O trabalho com a horta na escola tem colaborado na melhoria não só da 

aprendizagem dos alunos, mas também, como mais uma alternativa na tentativa de 

minimizar os problemas sociais, ou seja, levando-o a praticar uma atividade 

extracurricular no espaço escolar no contra turno e impedindo de utilizar esse tempo 
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ocioso para outras atividades, então é uma saída para manter as crianças mais 

tempo afastadas das ruas, da internet, da televisão, dos jogos eletrônicos 

(GONSALEZ, 2013).  

Outro fato que reside é a promoção da qualidade nutricional, visto que cerca de 80% 

da alimentação das crianças, é suprida pela alimentação fornecida na escola 

(GONSALEZ, 2013). A produção de hortaliças permite a complementação do 

cardápio da merenda escolar, essa por sua vez, fica mais nutritiva e saborosa, 

conforme opinião dos alunos. O uso das hortaliças para merenda de alunos carente 

contribui para a escola oferecer um alimento de boa qualidade, sem agrotóxico, além 

de melhorar o desempenho do aluno, o inseri em ter hábitos alimentares mais 

saudáveis no ambiente familiar e escolar. 

 

Conclusão 

A horta já vem sendo desenvolvida na escola Estadual Coronel Vanique há alguns 

anos. No entanto, a maior parte do corpo docente presente na escola trabalha 

mediante à contratos temporários, então ao se deslocar para outras unidades 

escolares da cidade acabam deixando o projeto. Sabendo antecipadamente, que a 

intenção da escola seria retomar o projeto da horta, alguns funcionários de apoio-

nutricional da escola se dispuseram a colaborar voluntariamente com o projeto, em 

parceria com alguns bolsistas do Programa Institucional de Iniciação à Docência-

PIBID/NX. Portanto a horta inserida no âmbito escolar torna-se possibilita o 

desenvolvimento de variadas atividades pedagógicas em educação ambiental e 

alimentar, unindo teoria e prática de forma contextualizada, auxiliando no processo 

de ensino-aprendizagem e estreitando relações através da promoção do trabalho 

coletivo e cooperado entre os agentes sociais envolvidos. Durante as atividades 

desenvolvidas percebeu-se que a horta contribui para o ensino e aprendizagem, 

para inserção ao consumo das hortaliças como para uma consciência ambiental e 

sustentável.  

 

Considerações Finais 
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A participação de ações escolares que tenham como objetivo a melhora da 

qualidade espaço escolar, que contribuam para o conhecimento e conscientização 

do aluno sobre a educação ambiental, devem ser constantemente estimuladas.  
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

A vegetação do bioma Cerrado se estabelece em solos ácidos e com baixa 
fertilidade. Ao longo de um gradiente de topografia é comum a alteração das 
características da vegetação, o que pode ter influência das propriedades do solo. O 
trabalho teve como objetivo estudar a variação da fertilidade química dos solos em 
três diferentes transectos e três profundidades em uma topossequência de solos em 
condição de vegetação preservada, no Parque Municipal do Bacaba, Nova 
Xavantina - MT. Para esta avaliação as amostras foram coletadas em uma 
topossequência com 650 m de comprimento, em três transectos paralelos entre si, 
nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm. Para as análises químicas foi 
utilizada a metodologia da Embrapa (1999). Nos três transectos foi possível observar 
grande variação para algumas propriedades químicas, sendo as principais 
diferenças encontradas para a Capacidade de Troca Catiônica (CTC) com média de 
4,2, mínimo de 2,4 e máximo de 15,3 cmolc dm-3; Saturação de Bases (V%) com 
média de 13, mínimo de 3 e máximo de 41 %; Teor de Fósforo (P) com média de 
12,1, mínimo de 3,9 e máximo de 77,0 mg dm-3. Foram determinadas diferenças 
entre os três transectos e ao longo da topossequência em cada transecto. Utilizando 
os valores médios, mínimos e máximos foi possível identificar a variação da 
fertilidade química do solo nos três transectos, que pode ser explicada pela 
influência dos fatores de formação do solo, especialmente o relevo. O relevo afeta 
as propriedades do solo por aumentar ou reduzir a drenagem, a infiltração e o 
escorrimento superficial de água. Além do relevo, podem existir variações no 
material de origem do solo ao longo da topossequência, já que, o arenito é uma 
rocha sedimentar que pode apresentar componentes cimentantes diversos e em 
diferentes concentrações. 
 
Palavras-Chave: Fertilidade, Material de origem, Relevo. 
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QUALIDADE FISIOLÓGICA DE SEMENTES DE CULTIVARES DE SOJA 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Um grande desafio das unidades produtoras de sementes se refere a qualidade 
fisiológica dos lotes comerciais, sendo que a avaliação dos lotes armazenados deve 
ser realizada rotineiramente, principalmente por meio dos testes de germinação e 
emergência. O presente trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade fisiológica 
das sementes das cultivares Monsoy 8372 IPRO, Monsoy 9144 RR, Pioneer 98Y30, 
Pioneer 98Y52, Syngenta 1080 e BRS 7980, da safra 2016/17. Pelo método de 
germinação em rolo de papel e emergência em areia, 200 sementes de cada cultivar 
foram distribuídas em 4 repetições de 50 sementes. Em rolo de papel, as sementes 
foram acondicionadas sobre papel Germitest umedecido com água destilada. Os 
rolos foram incubados, a 25 °C, em fotoperíodo de 12 horas em estufa tipo BOD. Em 
areia, a semeadura ocorreu após o pré-condicionamento. Cinco dias após a 
montagem dos rolos, observou-se que a germinação foi superior a 90%, com 
incidência de plântulas anormais superior as normais. Em areia, o tempo médio de 
emergência (TME) das cultivares foi em torno de 6 dias. As cultivares Monsoy 9144 
RR e BRS 7980 apresentaram o menor e o maior TME, respectivamente, diferindo 
estatisticamente das demais cultivares. A porcentagem de emergência (E%) e o 
índice de velocidade de emergência (IVE) variaram entre 88,5% (Syngenta 1080) e 
96,5% (Monsoy 9144 RR) e 7,14 (Syngenta 1080) e 8,52 (Monsoy 9144 RR), 
respectivamente, não sendo observada diferença significativa. 
 

Palavras-Chave: Germinação; Emergência; Glycine max. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Solos compactados apresentam maior resistência à penetração do solo (RPS), 
dificultando o crescimento radicular. O objetivo deste trabalho foi avaliar a RPS em 
áreas com diferentes tempos de implantação do sistema de integração lavoura e 
pecuária (ILP). O trabalho foi realizado na Fazenda São Luiz, Barra do Garças – MT. 
Foram avaliadas cinco áreas distintas: pastagem degradada; dois anos de ILP; três 
anos de ILP; quatro anos de ILP; e vegetação nativa (mata). A RPS foi determinada 
em 25 pontos em cada área com intervalos de 10 em 10 cm até a profundidade de 
60 cm, utilizando um penetrômetro. Os resultados mostraram que na profundidade 
de 0 a 10 cm, a RPS foi superior na área de pastagem (7,9 MPa). Por outro lado, 
nas áreas de ILP e de mata observaram-se valores inferiores de 1,8 a 2,32 MPa e 
2,7 MPa respectivamente. Na profundidade de 10 a 20 cm, a RPS em área de 
pastagem degradada foi de 5,7 MPa, superior a 2,0 MPa, que é restritivo ao 
crescimento radicular. As áreas de ILP apresentaram valores superiores (2,6 a 3,2 
MPa) quando comparadas à profundidade de 0 a 10 cm. Para a profundidade de 20 
a 30 cm, a RPS foi de 2,66 a 3,44 MPa em áreas de ILP, de 2,24 MPa na área de 
mata e de 3,7 MPa em área de pastagem degradada. Os valores de RPS decrescem 
nas profundidades abaixo de 30 cm. Os menores valores de RPS em áreas de ILP 
nas profundidades de 0 a 10, provavelmente, se devem ao preparo do solo na 
implantação e descompactação do solo pelas semeadoras. Por sua vez, o aumento 
da RPS em áreas de ILP, nas profundidades de 10 a 20 e de 20 a 30 cm, se devem 
ao tráfego de máquinas e colhedoras. 
 

Palavras-chave: Compactação; Crescimento radicular; Pastagem degradada; 

Recuperação de áreas degradadas.  

 
Apoia financeiro:  Fundação Agrisus – Agricultura sustentável. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

A utilização de resíduos orgânicos na formulação de substratos para a produção de 
mudas de mamoeiro pode favorecer as propriedades físicas, químicas e biológicas 
do solo, resultando em mudas de boa qualidade. Objetivou-se com este trabalho 
avaliar o efeito de diferentes substratos formulados com resíduos orgânicos em 
diferentes proporções (resíduo:solo) na produção de mudas do mamoeiro (Carica 
papaya L.) do grupo Formosa em Nova Xavantina-MT. O delineamento experimental 
foi em blocos casualizados, em esquema fatorial 5 (resíduos) x 3 (proporções), com 
três repetições e as parcelas constituídas por 10 plantas. Os tratamentos foram: T1- 
soja + solo (0:1); T2- soja + solo (1:2); T3- soja + solo (1:4); T4- cana-de-açúcar + 
solo (0:1); T5- cana-de-açúcar + solo (1:2); T6- cana-de-açúcar + solo (1:4); T7- 
algodão + solo (0:1); T8- algodão + solo (1:2); T9- algodão + solo (1:4); T10- esterco 
bovino + solo (0:1); T11- esterco bovino + solo (1:2); T12- esterco bovino + solo 
(1:4); T13- esterco de galinha + solo (0:1); T14- esterco de galinha + solo (1:2); T15- 
esterco de galinha + solo (1:4). Foram avaliadas as variáveis: altura, diâmetro do 
caule, número de folhas, massa fresca e seca da parte aérea e do sistema radicular. 
Os substratos contendo esterco bovino, resíduo de cana-de-açúcar e resíduo de 
algodão na proporção 1:2 (resíduo:solo) proporcionam maior crescimento das 
mudas de mamoeiro nas condições edafoclimáticas de Nova Xavantina-MT. 
 

Palavras-Chave: Adubação orgânica; Carica papaya L.; Resíduo animal; Resíduo 
vegetal. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

 

Palavras-chave: Asteraceae; Hortaliça; Húmus de minhoca. 

 

Introdução 

 

A alface (Lactuca sativa L.) é uma das hortaliças mais produzidas no mundo e a 

folhosa de maior consumo no Brasil (HENRIQUE et al., 2012).  

A produção de mudas é bastante usual, podendo ser feita em canteiros ou em 

bandejas com substrato orgânico ou espuma fenólica. O substrato utilizado para 

produção de mudas tem por finalidade suprir as necessidades nutricionais e 

promover o crescimento das plantas com qualidade, curto prazo e baixo custo de 

produção (FILGUEIRA, 2000). Um substrato ideal deve conter boa capacidade 

nutritiva, retenção de água, aeração e baixa resistência à penetração de raízes, pois 

ele será utilizado num estádio de desenvolvimento em que as plantas estão 

vulneráveis ao ataque de microrganismos e pouco tolerantes ao estresse hídrico 

(SILVA JUNIOR et al., 1991). 

Diante do exposto, o presente estudo teve como objetivo avaliar o desempenho de 

mudas de alface em diferentes substratos contendo resíduos orgânicos. 

 

Material e Métodos 

 

O experimento foi implantado no viveiro da UNEMAT, Campus de Nova Xavantina, 

nos meses de agosto e setembro de 2015. Foram realizadas quatro combinações 

diferentes: a) húmus de minhoca + areia; b) resíduo de soja + areia; c) húmus de 

minhoca + resíduo de cana-de-açúcar; d) resíduo de soja + resíduo de cana-de-

açúcar. Cada combinação com três proporções de mistura diferentes (Tabela 1). 

http://nx.unemat.br/sc/anais/
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Além desses, foram avaliados três substratos prontos sendo um comercial, um 

substrato do produtor local e húmus de minhoca puro, totalizando 15 diferentes 

substratos, sendo o substrato comercial considerado como testemunha. O substrato 

adquirido do produtor foi preparado, utilizando resíduo de algodão (restos de linter, 

pluma, grãos quebrados, impureza da plúmula, sendo resultado do beneficiamento), 

calcário, resíduo de soja, na proporção aproximada de 50 kg de resíduo de algodão, 

1 kg de calcário e 1 kg de resíduo de soja. 

As mudas foram preparadas em bandejas de polipropileno de 200 células. O 

experimento foi conduzido em blocos inteiramente casualizados (DIC) com quatro 

repetições, 24 células centrais por parcela, sendo 50 células por repetição. As 

células das extremidades foram consideradas como bordadura. Cada célula foi 

semeada com apenas uma semente peletizadas da alface crespa cv. Malice.  

 

Tabela 1. Descrição dos tratamentos com os substratos e as proporções. 

 

O substrato comercial tem como base casca de pinus compostada e vermiculita 

expandida. As características químicas dos resíduos orgânicos e substratos 

utilizados constam na tabela 2.  

As características avaliadas foram porcentagem de emergência (PE), índice de 

velocidade de emergência (IVE) e a massa seca da parte aérea (MSPA). A PE foi 

obtida de acordo com Labouriau e Valadares (1976). O IVE foi determinado através 

Tratamento Composição Proporção (em volume) 

T1  Substrato comercial  100% 
T2 Substrato preparado pelo produtor local 100% 
T3 Húmus de Minhoca 100% 
T4 Húmus de minhoca + Areia 1:1 
T5 Húmus de minhoca + Areia 1:2 
T6 Húmus de minhoca + Areia 1:4 
T7 Resíduos de soja + Areia 1:1 
T8 Resíduos de soja + Areia 1:2 
T9 Resíduos de soja + Areia 1:4 

T10 Húmus de minhoca + Resíduo de cana-de-açúcar 1:1 
T11 Húmus de minhoca + Resíduo de cana-de-açúcar 1:2 
T12 Húmus de minhoca + Resíduo de cana-de-açúcar 1:4 
T13 Resíduo de soja + Resíduo de cana-de-açúcar 1:1 
T14 Resíduo de soja + Resíduo de cana-de-açúcar 1:2 
T15 Resíduo de soja + Resíduo de cana-de-açúcar 1:4 
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do número de plântulas emergidas diariamente pela fórmula proposta por Maguire 

(1962).  

As mudas foram retiradas das bandejas 25 dias após a semeadura, retirando 

somente as plantas do centro das parcelas (24 células). A parte aérea foi secada em 

estufa com circulação de ar forçada com temperatura de 65 °C até peso constante.  

 

Tabela 2. Teores de Nitrogênio (N), Fósforo (P), Potássio (P), Cálcio (Ca), Magnésio 

(Mg), Enxofre (S), Sódio (Na), Zinco (Zn), Ferro (Fe), Manganês (Mn) e Cobre (Cu) 

totais, Matéria Orgânica (M.O.), Carbono Orgânico (C. Org.) e relação Carbono (C) / 

Nitrogênio (N) encontrados nos resíduos orgânicos utilizados no experimento.  

Amostra pH CaCl2 
N P K Ca Mg S Na 

g kg
-1

  

RS 5,5 34,8 4,4 15,6 6,9 4,0 1,90 0,0 
RC 5,0 11,3 2,3 4,6 3,5 1,7 1,27 1,0 
SC 5,3 4,9 3,3 4,2 5,9 11,8 1,66 0,6 
SP 7,2 13,1 3,3 0,8 26,8 2,8 2,94 0,1 
HM 7,5 9,6 2,6 5,2 6,8 4,0 1,92 0,9 

 

 

 

 

 

  

RS- Resíduo de Soja; RC - Resíduo de Cana-de-açúcar; SC - Substrato Comercial; 

SP - Substrato de Produtor Local; HM – Húmus de Minhoca 

 

O experimento foi submetido à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott-Knott, a 5% de probabilidade. Para a realização da análise estatística 

foi utilizado o programa computacional Assistência Estatística – ASSITAT. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os tratamentos com resíduo de soja e areia nas proporções 1:1 e 1:2 apresentaram 

as menores porcentagens de emergência com 19,5 e 24 %, respectivamente (Figura 

1a). Os tratamentos resíduos de soja + areia (1:4) e resíduo de soja + cana-de-

açúcar (1:1) também tiveram porcentagem de emergência inferior ao substrato 

comercial. Os demais tratamentos não diferiram em relação à testemunha. 

Amostra 
Zn Fe Mn Cu M.O. C.Org. Relação C/N 

--------------------mg kg
-1

----------------------    --------g dm
-3

-------- 

RS 66,3 11085,0 134,6 16,6 199,49 120,90 3,5 

RC 98,6 6780,0 136,2 26,3 176,22 106,80 9,4 

SC 66,7 16900,0 296,1 23,2 237,93 144,20 29,0 

SP 75,9 34110,0 157,3 22,3 130,52 79,19 6,0 

HM 95,7 15035,0 366,2 25,0 161,37 97,80 10,2 
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A emergência das plântulas de alface começou no segundo dia em diferentes 

tratamentos sendo que o substrato preparado pelo produtor local (T2-SP) e húmus 

de minhoca (T3-HM) tiveram seu IVE em 14,20 e 14,90, respectivamente.  

.As plântulas tiveram IVE entre 12,83 a 14,15 nas combinações de húmus de 

minhoca + resíduo de cana-de-açúcar (1:1, 1:2, 1:4). Valores estes similares ao do 

substrato comercial (12,80).  Já nas combinações de húmus de minhoca + areia 

(1:1, 1:2, 1:4) o IVE ficou entre 11,00 a 11,90.  

 

  

 

Figura 1: Porcentagens de emergência (a) e índice de velocidade de emergência (b) 

de sementes de alface (Lactuca sativa L.) em substratos formulados com resíduos 

orgânicos, em diferentes combinações e proporções. Substrato comercial (SC), 

Substrato do produtor local (SP), Húmus de minhoca (HM), Húmus de minhoca + 
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Areia (HM + AR), Resíduo de soja + Areia (RS + AR), Húmus de minhoca + Resíduo 

de cana-de-açúcar (HM + RC) e Resíduo de soja + Resíduo de cana-de-açúcar (RS 

+ RC). Letras iguais não diferem entre si pelo teste Scott-Knott a 5%. 

 

Nos tratamentos com resíduo de soja, as plântulas apresentaram menores IVE. Nos 

tratamentos com combinação de resíduo de soja + resíduo cana-de-açúcar (1:1, 1:2 

e 1:4), o IVE variou entre 7 a 9. Nas combinações resíduo de soja + areia (1:1, 1:2 e 

1:4) o IVE oscilou entre 2,36 a 6,65. 

Os tratamentos com resíduo de soja + areia (RS+AR) apresentaram menores PE e 

IVE. Os tratamentos com resíduo de soja + cana-de-açúcar também tiveram valores 

de IVE inferiores aos da testemunha. Os resultados obtidos nesse experimento 

confirmam a fitotoxidez observada em experimento prévio. Isso pode estar 

relacionado à quantidade de sais solúveis e íons amoniacais que são fitotóxicos. A 

toxidez do resíduo de soja foi mais acentuada na combinação com areia devido ao 

menor poder tampão da areia quando comparado com o resíduo de cana-de-açúcar. 

O húmus de minhoca puro e suas combinações com outros materiais tiveram 

resultados semelhantes à testemunha. O resultado está relacionado às condições 

físicas e químicas do substrato preparado a partir de húmus de minhoca, com boa 

concentração de matéria orgânica e disponibilidade de nutrientes.  

Os valores de massa seca da parte aérea não diferiram entre si pela análise de 

variância, isso, pode ter ocorrido devido ao seu coeficiente de variação de 53,83 %, 

considerado muito alto. Apesar de não significativos, os valores médios (Figura 2) 

das observações visuais mostraram melhor desempenho de massa seca da parte 

aérea para os tratamentos com substrato preparado pelo produtor local, húmus de 

minhoca, resíduo de soja + resíduo de cana-de-açúcar na proporção de 1:2 e 1:4, 

em relação à testemunha.  
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Figura 2: Dados médios da massa seca da parte aérea das plantas de alface 

(Lactuca sativa L.) nos substratos formulados com resíduos orgânicos em diferentes 

combinações e proporções. Substrato comercial (SC), Substrato do produtor local 

(SP), Húmus de minhoca (HM), Húmus de minhoca + Areia (HM + AR), Resíduo de 

soja + Areia (RS + AR), Húmus de minhoca + Resíduo de cana-de-açúcar (HM + 

RC) e Resíduo de soja + Resíduo de cana-de-açúcar (RS + RC). Pelo teste Scott-

Knott a 5% não foi significativo.  

 

O baixo desempenho do substrato comercial se deve ao baixo teor de nitrogênio e 

alta relação C/N (Tabela 2), limitando o crescimento inicial das mudas de alface. Já 

o melhor desempenho do substrato do produtor e húmus de minhoca se deve 

provavelmente à presença de nutrientes de forma balanceada que não causou 

fitotoxidez e garantiu o crescimento inicial das plantas. 

 

Conclusão 

 

O substrato do produtor e o húmus de minhoca apresentaram valores de 

porcentagem de germinação e índice de velocidade de emergência equivalentes ao 

substrato comercial. Além disso, o uso desses substratos produziu, numericamente, 

maior massa seca, indicando fontes alternativas de substratos para produção de 

mudas de alface. Nas condições avaliadas neste experimento, os substratos 

preparados a partir de resíduo soja e cana-de-açúcar mostraram menor 

desempenho na germinação e massa seca produzida, respectivamente, 

necessitando maiores estudos quanto ao seu uso. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Agrárias 

Palavras-chave: Urochloa sp; Glycine max; Agricultura de precisão; Manejo 

agrícola. 

 

Introdução 

 

A agricultura de precisão tem como objetivo manejar os problemas causados pela 

desuniformidade das áreas agrícolas, utilizando técnicas que se fundamentam no 

princípio de que não há homogeneidade nas áreas, o que resulta em produtividades 

diferentes para um manejo uniforme (SILVA et al., 2011). Assim, o princípio dessa 

tecnologia é a capacidade de manejar a variabilidade dos fatores do solo, onde será 

aplicada somente a quantidade necessária de um insumo e apenas onde houver 

necessidade, para que se tenha menor custo de produção e maior sustentabilidade 

na produção agropecuária (KNOB, 2006).  

Esta técnica é desenvolvida por meio de estudos sistemáticos,em que a aplicação 

da geoestatística permite identificar as diferenças encontradas no solo e manejá-las, 

até certo nível, para melhor aproveitamento dos recursos (MENDES et al., 2008; 

SILVA et al., 2004). Com isso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a dependência 

espacial de características físicas do solo, da produtividade de grão de soja (Glycine 

max) e massa de matéria fresca de braquiária (Urochloasp.) em uma área conduzida 

em sistema de integração entre a lavoura e a pecuária (ILP). 

 

Material e Métodos  
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Este trabalho foi desenvolvido em uma área cuja produção é soja e gado, localizada 

no município de Nova Xavantina-MT, com altitude média de 300 m, longitude 

14°39’50” S e latitude 52°25’26” O. Os dados foram coletados em uma área com 

lavoura comercial, com uma malha amostral de 50 x 50m, utilizando um receptor de 

GPS, sendo coletado em 136 pontos amostrais em 34 hectares. Em cada ponto foi 

determinado a resistência à penetração, a densidade do solo, a umidade do solo, 

produtividade da soja e produção de massa de matéria fresca da braquiária. 

Para avaliar a produtividade de grãos, foram colhidas manualmente as plantas em 

área de 1m2 em torno de cada ponto amostral e depois de trilhadas e determinadas 

a sua umidade utilizando o método gravimétrico, tendo sua massa corrigida para 

13% em base úmida. Para determinar a produtividade de massa de matéria fresca 

da braquiária (PMF em kg ha-1), foi realizado o corte rente ao solo do material 

existente dentro de um quadrado de ferro com lado de 0,5 m, que foi pesado 

imediatamente após o corte. Quanto à quantificação da composição granulométrica 

do solo (areia, silte e argila), foram obtidas pelo método de dispersão total, de 

acordo com metodologia da Embrapa (2011). A resistência à penetração foi 

determinada na profundidade de 0 - 0,6 m, utilizando um penetrômetro analógico, 

seguindo as normas da ASABE S 313 (ASABE, 2006). Para a determinação da 

umidade do solo foi utilizado o método gravimétrico, onde utilizando um trado de 

rosca, foram retiradas cinco sub-amostras em cada ponto, nas profundidades de 0 a 

0,2 m. A densidade do solo foi determinada utilizando-se um trado Uhland com um 

anel volumétrico, seguindo metodologia descrita pela Embrapa (2011). 

Para identificar a estrutura da dependência espacial dos dados coletados, foram 

utilizadas as técnicas de geoestatística e a análise de semivariâncias. A partir da 

análise dos semivariogramas experimentais, foi possível construir os mapas de 

isolinhas utilizando o programa GS+ versão 7.0 (Gamma Design Software®). 

 

Resultados e Discussão 

 

Os resultados da análise estatística descritiva indicam que é área de estudo é 

heterogênea (Tabela 1). 

Tabela 1. Análise estatística descritiva para produtividade de grãos de soja (safra 

2015/2016), resistência à penetração máxima (RP máxima), umidade (%), areia (%); 

argila (%); silte (%), matéria fresca de Urochloa sp e densidade do solo. n = 136. 
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Parâmetros Média Mín. Máx. D. padrão C.V.(%) 

Prod. sacas ha-1 15/16 28,44 9,45 69,87 10,05 35,35 
RP máxima (M Pa) 3,34 2,43 5,49 0,52 15,55 
Umidade (%) 8,79 5,69 17,92 1,91 21,75 
% Areia 78,67 58,00 89,00 6,54 8,32 
%Argila 16,17 7,00 27,00 4,41 27,24 
%Sílte 5,11 1,00 18,00 3,44 67,31 
Matéria fresca (Mg ha-1) 13,28 7,81 17,69 2.61 19,62 
Densidade do solo (Mg m-3) 1,48 1,33 1,63 0,09 6,08 
CV.: coeficiente de variação; D. padrão.: desvio padrão. 

 

A produtividade média apresentou-se abaixo da média nacional de 51,22 sacas por 

ha-1 (CONAB, 2016), isto possivelmente se deve ao baixo índice pluviométrico 

durante a safra 2015/2016. 

Os valores do CV referentes à propriedades físicas do solo indicaram menor 

variabilidade (<10%) para areia com 8,32% e densidade do solo 6,08% resultado 

próximo ao valor que foi observado por Rabah (2002), de 10,62% e Oliveira et al. 

(2015), com 6,21%.O maior CV foi observado para silte, com 67,31%. 

Na análise geoestatística realizada verificou-se que todas as variáveis analisadas 

apresentaram dependência espacial (Tabela 2). 

Tabela 2. Modelos de semivariância para produtividade de grãos de soja, resistência 
à penetração máxima (RP máxima), umidade (%), areia (%); argila (%); silte (%), 
matéria fresca de Urochloa sp e densidade do solo 

Atributos Modelo Alcance 
(A) 

Patamar 
(C0+C) 

Efeito 
pepita 
(C0) 

IDE 
(C/C0+C) 

R2 

Prod. kg ha-1 
15/16 

Exponencial 86,00 146,40 26,20 0,82 0,83 

RP máxima  Esférico 330,00 0,24 0,10 0,58 0,90 
Umidade  Esférico 328,00 4,21 0,84 0,80 0,97 
% Areia Exponencial 323,00 70,20 0,10 0,99 0,99 
%Argila Gaussiano 280,00 28,80 3,29 0,88 0,99 
%Silte Esférico 267,00 12,64 2,47 0,80 0,97 
Matéria fresca Gaussiano 403,91 9638000 1330000 0,86 0,99 
Densidade do 
solo 

Esférico 140,00 0,00811 0,00052 0,94  0,51 

IDE.: Índice de dependência espacial; RP.: Resistência do solo à penetração. 

 

O índice de dependência espacial (IDE) foi definido de acordo com Zimback (2001), 

sendo a dependência espacial considerada fraca para valores até 25%; entre 25% e 

75%, moderada e acima de 75%, dependência espacial forte. Assim, com exceção 

para Resistência do solo à Penetração (RP) máxima, que apresentou dependência 
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espacial moderada, o índice de dependência foi classificado como forte. O R² 

apresentou valores acima de 0,83, exceto para o atributo densidade do solo. Assim, 

é possível afirmar que houve um bom ajuste entre grande parte dos valores 

experimentais e o teórico obtido a partir desse modelo. 

Os parâmetros dos modelos de semivariogramas que melhor se ajustaram (Tabela 

2) e o método de interpolação por krigagem para estimar valores em locais não 

amostrados foram utilizados para gerar os mapas de contorno da distribuição 

espacial dos atributos fornecidos a partir da análise laboratorial de solo, 

produtividade e matéria seca (Figura 1). 

 

    

      A       B       C       D 

    

        E        F         G          H 

Figura 1. Mapa de produtividade da soja (safra 2015/2016)em sacas por ha-1(A), 

mapa de resistência à penetração máxima (MPa) (B), mapa de umidade do solo (%) 

(C), mapa de porcentagem de areia(D), mapa de porcentagem de argila (E), mapa 

de porcentagem de silte (F), mapa de matéria fresca de Urochloa sp (Mg ha-1)  (G), 

mapa densidade do solo (Mg m-3) (H). 

 

Conclusões 
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Todas variáveis abordadas neste estudo mostraram dependência espacial de 

moderada a forte. 

Todos os pontos amostrados apresentaram valores de resistência à penetração (RP) 

máxima acima de 2,00 MPa. Assim, não é possível definir zonas de manejo 

diferenciado, recomenda-se então subsolagem a uma profundidade de 40 cm em 

toda a área. 

Tem-se a necessidade de avaliar outros atributos que podem ter influenciado a 

variabilidade espacial da produtividade. Haja vista que o sistema agrícola deve ser 

compreendido como algo heterogêneo e sujeito a ação de diversas variáveis.  
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

Proteína é a forma expressa da informação contida na molécula de DNA. As 
proteínas são formadas a partir da união de vários aminoácidos que formam cadeias 
entre si por intermédio de ligações peptídicas. São de grande importância para toda 
formação e funcionamento do ser vivo, podendo ser atribuída diversas funções, tais 
como, transporte de oxigênio (hemoglobina), proteção do corpo contra organismos 
patogênicos, catalisadoras de reações químicas (enzimas), receptoras de 
membranas, contração muscular, hormônios, além de serem essenciais para o 
crescimento. Assim, pode-se observar que as proteínas não são somente as mais 
abundantes macromoléculas, mas também, são muito importantes para a vida. 
Existe uma infinidade de proteínas nos seres vivos, podendo variar de espécie para 
espécie. Este trabalho teve como objetivo mostrar aos alunos do ensino médio e 
fundamental, por meio de uma prática curricular, a importância das proteínas e como 
identificá-las. Como uma forma de melhor compreensão, o assunto foi abordado 
utilizando cartazes e apresentando exemplos de proteínas de forma simples e direta 
a partir de alguns alimentos do cotidiano, pequenos artrópodes, e também alguns 
componentes do corpo humano, como cabelo e unha. Esse método permitiu aos 
alunos fixarem o conteúdo de uma forma simples e fácil.  Além disso, espera-se que 
esta apresentação possa aumentar o interesse dos estudantes e aproximá-los das 
atividades realizados no Campus. 

 

Palavras-chave: Aminoácido, Célula; Função proteica. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

A escola é um excelente espaço para a divulgação de conhecimentos básicos sobre 

a dengue e suas causas, já que ela oferece informações sobre aspectos da doença 

disciplinar e interdisciplinarmente, possibilitando que os alunos sejam multiplicadores 

das informações. O objetivo desse trabalho foi realizar e desenvolver estratégias e 

mudança de condutas sendo elas individuais ou coletivas em aspectos que 

envolvam à saúde, focando sempre no controle e combate à Dengue. As atividades 

foram desenvolvidas nas dependências da escola Coronel Vanique e tiveram 

cooperação e participação dos alunos, professores, PIBID, coordenação, direção e 

comunidade escolar. As atividades desenvolvidas na campanha de Combate à 

dengue tiveram início com o grupo do teatro da escola, que apresentaram uma peça 

teatral, em seguida foram desenvolvidas dinâmicas na quadra da escola, 

posteriormente foram ministradas palestras para sensibilização dos alunos e por fim 

toda a comunidade escolar saiu às ruas para coleta de lixo e entrega de panfletos 

com informações e dados sobre a dengue no município de Nova Xavantina. Aqueles 

alunos que participaram da intervenção didática proposta, apresentaram mais 

conhecimento sobre a doença e sua prevenção.  Os alunos puderam observar a 

importância de um trabalho conjunto, que é necessário desenvolver metodologias 

preventivas, e que o descartar do lixo no meio ambiente facilita a proliferação dos 

mosquitos, principalmente na época da chuva. Dessa forma, esse trabalho é 

importante para esclarecer e reforçar ainda mais a ideia que todos precisam 

caminhar em um mesmo objetivo que seja a erradicação do mosquito o vetor da 

dengue.  

 

Palavras-Chave: Proliferação; Erradicação; Conhecimento. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

A função da escola é preparar o aluno para as inúmeras situações da vida. No 

entanto é necessário o uso de vários métodos e técnicas para o desenvolvimento de 

ensino aprendizagem, associando o conteúdo em sala de aula as experiências 

vividas dos alunos. Diante disso se faz necessário que o professor planeje 

atividades práticas para facilitar a compreensão dos conteúdos teóricos, 

proporcionando assim uma curiosidade ao aluno para questionar, observar, 

responder, analisar, comparar e compreender o problema, facilitando ao progresso 

de novos conhecimentos, uma vez que é só possível ter acesso ao conhecimento 

novo a partir do pré-existente. No entanto o uso de atividades práticas em sala de 

aula inclusive no ensino de ciências é escasso, tornando-se difícil o entendimento e 

a construção do saber. A ausência de recursos diferenciados relacionado ao ensino 

teórico no ensino de ciências promove no aluno desgosto e desinteresse, gerando 

um bloqueio que dificulta a aprendizagem. Partindo desse princípio, o objetivo deste 

trabalho é relatar a elaboração de práticas para o ensino de ciências sobre as 

características do sistema digestório, visando permitir o aluno a desconstruir, 

construir e reconstruir conceitos sobre o sistema digestório, suas características e 

importância para o nosso corpo, através de práticas dinâmicas, contextualizada e 

participativa, entendendo-os como agentes atuantes no processo de ensino 

aprendizagem. Sabe-se que o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 

Docência (PIBID) é de grande importância, uma vez que os integrantes do mesmo 

desenvolvem a aprendizagem de forma prática para que então os alunos venham 

absorver o conteúdo de forma dinâmica despertando ao conhecimento abordado, 

como exemplo a prática do sistema digestório que foi desenvolvido na turma do 8° 

B, que foi possível notar interação, compreensão e fixação do conteúdo abordado 

pela forma no qual foi ministrado.  

 

Palavras-Chave: Práticas, PIBID, Ensino, Professor, Ciências.  
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Palavras-chave: educação; PIBID; prática de ensino. 

 

Introdução 

Os artrópodes são animais abundantes na natureza representando mais de 85% de 

todos os animais identificados. Este grupo possui relevante importância ambiental e 

médica, sendo necessário o seu estudo sistemático para o conhecimento de suas 

funções biológicas no ambiente e suas relações harmônicas e/ou desarmônicas com 

os demais seres vivos e vírus (BRUSCA & BRUSCA, 2007; LEVINSON, 2016).  

Estudar o mundo dos artrópodes, sua forma de vida, a sua diversidade e a sua 

forma de se adaptar ao ambiente é fascinante tanto para quem ensina quanto para 

quem aprende, devido à proximidade que temos com estes indivíduos e o quanto 

eles fazem parte de nossas vidas. O enfoque dado a esse grupo de animais 

interessantes permite explanar sobre o papel desses seres na natureza, de uma 

forma atrativa, criativa e dinâmica (RODRIGUES & VASQUES, 2011). 

Nesta perspectiva, a disciplina de Ciências da Natureza abarca conceitos físico-

químico-biológicos e tem como objeto de estudo, no Ensino Fundamental ou Médio, 

o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações. Esse fenômeno se 

caracteriza por um conjunto de processos sistematizados, organizados e integrados, 

no nível de uma célula, de um indivíduo, ou ainda de organismos no  seu  meio. No 

Ensino Fundamental esta ciência compreende atividades que desenvolvam a 

alfabetização e o letramento científico, numa relação entre a linguagem, método de 

investigação e contexto do estudante, de maneira a garantir uma aprendizagem que 

tenha significado para a sua vida (SEDUC/MT, 2010). 
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O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID/CAPES), promove 

uma formação docente de acadêmicos dos cursos de Licenciatura com base na 

prática da reflexão sobre a relação entre Escola e Universidade (BRASIL, 2008). 

Este programa oportuniza o trabalho conjunto entre os docentes que atuam na rede 

de ensino e os acadêmicos dos Cursos de Licenciatura, permitindo a vivência e o 

conhecimento do seu ambiente de trabalho antes de sua formação (BRASIL, 2008). 

Neste sentido, o PIBID/Biologia da UNEMAT, Campus de Nova Xavantina foca 

principalmente na formação de professores de Ciências e Biologia que 

compreendam a sua responsabilidade pela formação de cidadãos conscientes de 

suas ações perante a sociedade e o ambiente em que estão inseridos. Para isso é 

fundamental que o aluno não seja apenas um ouvinte em sala de aula. As aulas de 

Ciências e de Biologia para os alunos dos ensinos fundamental e médio, 

respectivamente, requerem um ensino prático que os possibilite a compreensão da 

teoria num processo contínuo de alfabetização científica. 

Neste contexto, este trabalho teve como objetivo aliar a teoria à prática tornando o 

tema “artrópodes” mais interessante e despertando a curiosidade científica de 

estudantes de uma escola estadual de Nova Xavantina – MT, onde o PIBID atua. 

 

Material e Métodos 

Durante as aulas da disciplina de Ciências da Natureza, para alunos do 7º ano do 

ensino fundamental, foram proferidas palestras com a apresentação de material 

didático, como caixas com insetos fixados para uma melhor visualização destes 

animais pelos alunos. Para dinamizar as explicações foi montado um painel sobre os 

artrópodes para ser utilizado nas aulas e palestras. 

Estas atividades práticas foram planejadas pela professora regente com a 

colaboração dos acadêmicos de Licenciatura em Ciências Biológicas, bolsistas do 

PIBID/Biologia.  

 

Resultados e Discussão 

Durante as explicações nas palestras houve uma participação efetiva dos alunos do 

7º ano que fizeram diversas perguntas que enriqueceram a atividade sistematizando 

o conhecimento sobre o tema. 

Este tipo de metodologia permite que o estudante avance no processo de 

alfabetização científica, apropriando-se, ampliando e consolidando os 
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conhecimentos sobre as relações de interdependência entre ser humano, natureza e 

transformações socioambientais (SEDUC/MT, 2010). 

A utilização do painel com figuras possibilitou uma melhor visualização dos 

artrópodes e uma explicação aprofundada do assunto visando a compreensão dos 

alunos sobre a importância destes animais na natureza e a sua relação com a 

transmissão de doenças. 

Essas ações são propulsoras para que o estudante relacione leitura e escrita, teoria 

e prática no desenvolvimento do raciocínio e da capacidade de argumentação, 

comunicação, compreensão da importância da temática e outras habilidades.  

 

Conclusão 

A educação possibilita a construção do conhecimento científico na área das Ciências 

da Natureza, permitindo o pleno exercício da cidadania. Estratégias educativas por 

meio de vivências práticas no cotidiano escolar devem ser aprimoradas, buscando 

contribuir para melhoria na qualidade de vida dos estudantes por meio do 

conhecimento. O PIBID/Biologia vem contribuindo com as escolas estaduais no 

planejamento e execução de atividades práticas para o ensino de Ciências e 

Biologia aprimorando a formação docente dos bolsistas por meio da prática de 

ensino nas escolas. 
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Introdução 

 

Em ambientes aquáticos os indivíduos mais lembrados são aqueles com maior 

facilidade em ser notado, entretanto, a maior parte dessa riqueza é composta por 

insetos e outros organismos que passam despercebidos (HAMADA & FERREIRA-

KEPPLER, 2012). Insetos é o nome popular para todos os hexápodes, constituindo 

o grupo mais diversificado de organismo sobre a terra, representando cerca de 60% 

de todas as espécies conhecidas (RAFAEL et al., 2012). De modo geral, são 

indicadores precisos de variações climáticas e ambientais, tanto do ponto de vista 

ecológico quanto geográfico (MARTINS-NETO, 2006). 

A Ordem Ephemeroptera possui ciclo de vida anfibiótico. Na fase aquática apresenta 

longo desenvolvimento na forma imatura, e antes de atingir a maturidade sexual 

exibi uma fase intermediária, onde é chamado de subimago, por fim, na fase de 

imago, estes insetos estão totalmente desenvolvidos e prontos para a reprodução, 

durando poucas horas de vida, onde tipicamente realizam grandes revoadas 

(REECE & RICHARDSON, 1999).  

São de suma importância para o equilíbrio ambiental, pois participam transferindo 

energia para outros níveis da cadeia trófica nos ecótonos (interface) água-terra, 

(NUNES, 2010). Análises temporais das comunidades de Ephemeroptera são 

importantes na perspectiva de contribuir para estudos de longo prazo que envolve 

alterações ambientais ou mesmo mudanças climáticas. Sabendo disso, o presente 

trabalho objetivou-se de inventariar a fauna de Ephemeroptera em córregos da 
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Transição Cerrado Amazônia, além de estabelecer a distribuição sazonal e 

ocorrência relativa dos gêneros e morfotipos mais significantes. 

 

Material e Métodos 

 

O estudo foi desenvolvido no Parque Municipal Mário Viana (14°41’09”S e 

52°20’09”W), popularmente conhecido como Parque do Bacaba. O Parque é uma 

unidade de conservação de preservação integral, porém o Córrego Bacaba sofre 

pequenas alterações antropogênicas no seu curso. Já o Córrego Sucuri (14°49’02”S 

e 52°29’20”W), localizado em área particular, encontra-se bem preservado, sem 

presença significativa de alterações no local, ambos se encontram no município de 

Nova Xavantina-MT. 

As coletas ocorreram em etapas de campo entre 2015 a 2016, no período de seca, 

cheia, chuva e vazão. As amostras ocorreram através do método de varredura de 

áreas fixas (De Marco, 1998 adaptado para larvas por Cabette et al., 2010), em 

transecções de 100 m lineares, tomando-se três amostras de substrato a cada 5 m, 

com coador de 18 cm de diâmetro e malha de 250µm, totalizando 20 subamostras 

por local/época. A triagem se deu em campo em bandejas brancas, sendo 

devidamente etiquetado e acondicionado em álcool a 85%. Os exemplares 

identificados com chave de Salles (2006), e ficarão depositados na Coleção 

Entomológica “James Alexander Ratter”, Unemat- NX. Para análise de dados foi 

utilizado o programa Excel. 

 

Resultados e Discussão 

 

Ocorrência das espécies e morfoespécies pertencentes à Ordem Ephemeroptera 

dos córregos Bacaba e Sucuri, está apresentada na Tabela 1. Foram coletados 1660 

indivíduos no Córrego Bacaba, demonstrando maior abundância quando comparado 

ao Córrego Sucuri que apresentou 1069 indivíduos coletados. Por outro lado, o 

Sucuri proporcionou maior composição de espécies, com a riqueza total de 18 

espécies, já no Bacaba a riqueza total foi de 10 espécies. 

A somatória geral juntando os córregos foi de 2.729 ninfas coletadas, que estão 

distribuídas em cinco famílias e 20 espécies. Leptophlebiidae foi a família mais 

encontrada nos dois córregos, como demonstrado em outros estudos SHIMANO et 
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al (2012). Pertencendo a esta família as morfoespécies mais abundantes foram, 

Miroculis sp. 1, sendo ela mais detectada no Córrego Bacaba com total de 1664 

indivíduos, e Miroculis sp. 3 encontrado apenas no Córrego Sucuri com total de 504, 

em seguida encontra-se a família Baetidae, com as espécies Zeluzia principalis, 

apresentando o total de 130 exemplares coletados e Cloeodes maracatu com 92 

(Figura 1A). As de menores ocorrências ficaram as espécies Terpides sooretamae e 

a morfoespécie Askola sp. 2, ambos com apenas um exemplar (Figura 1B). 

 

Tabela-1. Ocorrência de abundância e riqueza do Córrego Bacaba e Córrego Sucuri. 

      Local  Bacaba 
Bacaba 

Total 
           Sucuri 

Sucuri    
Total 

 
Total 
Geral 

Estações 1 2 3 4 - 1 2 3 4 -   - 

Família/Espécie 
           

Baetidae 
           

Americabaetis alphus 1 0 0 0 1 5 1 0 0 6 7 

Baetodes sp 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 3 

Callibaetis sp.1 1 2 6 1 10 0 0 0 1 1 11 

Callibaetis sp.2 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 4 

Cloeodes maracatu 3 21 27 7 58 5 10 18 1 34 92 

Waltzoyphius roberti 0 0 0 0 0 0 1 4 0 5 5 

Zelusia principalis 0 2 1 0 3 14 39 71 3 127 130 

Euthyplociidae 
   

 
       

Campylocia sp.1 0 0 0 0 0 2 2 4 0 8 8 

Leptohyphidae 
 

   
    

 
  

Traverhyphes sp.1 0 0 0 0 0 11 6 10 5 32 32 

Leptophlebiidae 
 

 
 

 
  

   
  

Farrodes sp. 3 49 25 0 77 4 0 3 0 7 84 

Fittkaulus cururuensis 0 1 1 0 2 1 3 8 2 14 16 

Hagenulopsis sp.1 0 0 0 0 0 30 8 70 10 118 118 

Miroculis sp.1 152 180 401 733 1466 7 27 97 67 198 1664 

Miroculis sp.3 0 0 0 0 0 58 54 296 96 504 504 

Terpides sooretamae 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

Thraulodes sp.1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

 Askola sp.2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 

Ulmeritoides 
flavopedes 

0 1 2 7 10 0 0 0 6 6 16 

Ulmeritoides sp.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 

Canidae 

           Caenis sp. 7 3 7 12 29 0 0 0 0 0 29 

Número de táxon 6 8 9 5 10 12 10 12 11 18 20 

Total Geral 167 259 474 760 1660 139 151 584 195 1069 2729 
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Figura 1. Ocorrência das espécies menos abundantes do Bacaba e Sucuri (A). 

.   Ocorrência das espécies mais abundantes (B). 

 

Há ocorrências de fatores que alteram o Córrego Bacaba, redução de mata ciliar 

para criação de bovinos, existe também uma barragem no percurso do córrego que 

dificulta o fluxo d’água, na estação de seca impedi a passagem trazendo grande 

risco à biodiversidade de macroinvertebrados, dado a frequência cada vez maior do 

represamento dos cursos d’água para a construção de barragens e fornecimento de 

água, alterações na paisagem, variações temporais de fluxo, clima e química da 

água são fatores importantes na manutenção da diversidade nesses ambientes de 

água (DIAS-SILVA et al., 2010). 

O córrego apresenta características intermitentes, em períodos de secas o fluxo de 

água cessa e são formadas pequenas poças de água, dessa maneira ocorrem 

mudanças químicas e físicas no local (BOULTON 2003). A riqueza de efêmeros no 

Córrego Bacaba é inferior comparado com o Sucuri. Isso pode estar relacionado 

com os distúrbios prolongados no local, ocasionando aparecimento de hábitats 

homogeneizados, dessa maneira prevalecendo os táxons mais adaptáveis às novas 

condições e sobressaindo dos demais, inibindo à sobrevivência dos menos 

tolerantes as mudanças de ambientes (BISPO & OLIVEIRA, 2007).  

O Córrego Sucuri apresenta boas condições de conservação, proporcionou uma 

riqueza superior sobre o Bacaba, o mesmo apresenta características de córregos 

B A 
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perenes, onde na estação de seca sofre uma pequena redução nos níveis de água 

sem cessar seu fluxo, não há distúrbios intensos de longo prazo no local, com isso 

possibilita o aparecimento de ambientes heterogêneos (TOWNSEND et al. 1997). 

Ambos os córregos apresentam diminuição de abundância e riqueza em duas 

estações, sendo elas, inicio de chuvas representada pela estação quatro, chuva 

representando pela estação um (Tabela 1). Segundo a classificação de Köppen, 

regiões de cerrados apresenta um clima altamente sazonal, com duas estações bem 

definidas, chuvosa no verão e seca no inverno. A precipitação pluviométrica interage 

com os fatores locais provocando o assoreamento do leito, aumentando o fluxo de 

água, consequentemente carregando as folhas que servirão de alimento para 

diversos insetos, deixando-o com excessos de sedimentos em suspensão, 

proporcionando a turbidez da água e diminuição do oxigênio dissolvido, deste modo, 

homogeneizando o hábitat, essas variáveis interferem diretamente na população de 

insetos aquáticos (MOULTON & SOUZA, 2006). 

 

Conclusão 

 

Concluie-se que perturbações físicas e químicas prejudica a fauna de 

Ephemeroptera, ambientes mais preservados possuem múltiplos micro-hábitats 

tendo uma diversidade maior. Foi corroborado que a pluviosidade anual interfere na 

abundância em ambos os córregos. 
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A ecologia da paisagem permite integrar diferentes abordagens na análise 

ambiental, por este motivo é ferramenta fundamental para o planejamento ambiental 

de bacias hidrográficas. O presente trabalho tem por objetivo caracterizar a 

paisagem na Alta Bacia Hidrográfica do Ribeirão Santo Antônio (BSA) durante uma 

década. A BSA localiza-se no município de Iporá – GO, sendo responsável pelo 

abastecimento hídrico da cidade. Para caracterizar a paisagem da bacia utilizamos 

imagens de 1996 e 2006, do satélite Landsat 5. A classificação supervisionada foi 

feita por meio do software ArcGis e o cálculo das métricas da paisagem através do 

software Fragstats. Dividimos a área de estudo em duas classes: área de vegetação 

e área antrópica. Analisamos quantidade de fragmentos, quantidade e porcentagem 

de área de vegetação e antrópica. Observamos que ao longo de uma década houve 

constante fragmentação na bacia hidrográfica, resultado de ações antecedentes a 

1996. O número de fragmentos de vegetação aumentou, dando espaço para áreas 

antropizadas. Este desfecho já era esperado devido a área da BSA estar localizada 

em uma região dominada por pequenos produtores rurais que vivem da 

agropecuária e optam pela substituição das áreas de mata nativa por pastagens. A 

área vegetada da BSA passou de 36% para 32%, entre 1996 e 2006. Essa perda de 

vegetação pode implicar na alteração do ciclo hidrológico local, resultando em déficit 

hídrico para a cidade de Iporá. Ademais os resultados evidenciam a pressão 

antrópica sobre BSA  e sugerimos análise  sobre o estado das nascentes. 

 

Palavras-chave: Ecologia da paisagem; Cerrado; Antropização 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas  
 

O RNA é um ácido ribonucleico e realiza uma importante função na síntese de 
proteínas. Por meio da molécula de DNA decodificada, o RNA é produzido no núcleo 
celular das células eucarióticas ou no citoplasma das procarióticas. O objetivo deste 
trabalho foi mostrar as informações básicas sobre o RNA para os alunos do ensino 
fundamental e médio a partir da apresentação de uma prática curricular. Para 
abordar o assunto de maneira didática e de fácil entendimento, foram elaborados 
modelos representativos dos RNAs mais comuns: RNAm (mensageiro), RNAt 
(transportador) e RNAr (ribossômico). Os modelos foram preparados utilizado papel 
cartão, cartolina, folhas de EVA, folha A4 e cola quente. Uma apresentação geral 
sobre o tema foi feita para a introdução do assunto com base em livros didáticos.  
Para a verificação da compreensão foi aplicado um jogo de perguntas e respostas, 
com a entrega de prêmios comestíveis (bombons) para quem respondesse 
corretamente. Os alunos puderam observar como as estruturas mencionadas 
participam ativamente no funcionamento do organismo, além disso, interagiram entre 
si em busca do conhecimento. A realização desse trabalho possibilitou aos alunos 
adquirirem informações e conceitos de uma forma simples e 
de fácil entendimento, podendo assim ampliar seus conhecimentos.  
    
Palavras-chave: Ácido ribonucleico; síntese proteica; ensino-aprendizagem.  
 

  

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
115 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.115, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

CARACTERIZAÇÃO DA PAISAGEM DA BACIA HIDROGRÁFICA DO CÓRREGO 

TAMANDUÁ, IPORÁ, GOIÁS 

 

Jefferson Eduardo Silveira Miranda¹,2 

1 
Faculdade de Iporá (FAI), Curso Tecnólogo em Gestão Ambiental, Planejamento Ambiental. 

2
 Faculdade de Iporá (FAI), Curso Engenharia Civil, Hidrologia e Saneamento. 

jefferson.jesm@gmail.com 

 

O Cerrado sofre com o avanço da agropecuária que modifica a paisagem natural da 

região completamente. Nesse sentido, pode-se considerar os processos 

socioeconômicos como os principais responsáveis pela alteração da paisagem. O 

presente estudo tem como objetivo caracterizar a bacia hidrográfica do córrego 

Tamanduá (BT), localizada em Iporá, Goiás. O leito principal da bacia, que dá nome 

a mesma, corta a cidade de Iporá e sofre com processos de antropização 

provocados pelo avanço da agropecuária e da malha urbana. Para analisar a 

paisagem foi utilizado imagens do satélite Landsat 8 de 2016. A classificação foi feita 

através do software ArcGis 9.3 por meio da composição infravermelho das bandas. 

As métricas da paisagem foram calculadas utilizando o programa Fragstats. Pouco 

mais de 75% da BT é composta por área antrópica, sendo 30% de área urbana e 

45,1% agropecuária. O pouco que resta da vegetação (24,8%) está divida em 33 

fragmentos, sendo a maioria de formato simples. O que resta na BT são pequenas 

área florestadas, que na maioria das vezes margeiam corpo d’água. Com o avanço 

da cidade e impermeabilização das áreas haverá alteração no ciclo hidrológico local, 

que poderá resultar em enchentes com maior frequência dentro da área urbana. As 

enchentes podem ser provocadas tanto pela falta de área para infiltração da água 

como pelo rápido aumento da vazão em regiões a montante da cidade, uma vez que 

área de pasto e agricultura não conseguem conter a água por muito tempo para a 

infiltração. As florestas fazem esse papel muito bem, por isso o desmatamento para 

dar espaço a agricultura é um problema que pode afetar a população urbana. A 

principal maneira de se evitar esses problemas, bem como uma possível falta de 

água, é o reflorestamento e manutenção das áreas de proteção permanente da mata 

ciliar na bacia. 

 

Palavras-chave: Fragmentação; Planejamento ambiental; Hidrologia 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

Ao longo da história, diversos cientistas desenvolveram testes para explicar a origem 

da vida, além das observações do dia a dia. A Teoria da Abiogênese descreveu a 

origem da vida a partir da matéria bruta, e da existência de uma “força vital” que 

permitiria a vida. A Teoria da Biogênese surgiu para contrapor a ideia da origem por 

matéria bruta, afirmando que os seres vivos eram originados a partir de outros 

preexistentes. O objetivo deste trabalho foi levar aos alunos um conhecimento 

dinâmico sobre as teorias de Abiogênese e Biogênese a partir da apresentação de 

uma prática curricular. Uma abordagem geral sobre o assunto foi feita inicialmente, 

seguida da apresentação de um experimento com a utilização de 2 frascos contendo 

pedaços de carne bovina. Ambos os frascos foram submetidos à esterilização em 

uma temperatura de 100°C por um período de 15 minutos, logo após foram 

resfriados. Um dos frascos foi aberto, e o segundo foi mantido lacrado. Ambos foram 

mantidos à temperatura ambiente por 7 dias, sendo verificada a presença de 

microrganismos no frasco que permaneceu aberto, enquanto que no frasco fechado 

nada aconteceu. Com esses resultados, observou-se que a presença de 

microrganismos no frasco aberto se deu pela contaminação da carne exposta ao 

ambiente, refutando então a teoria da geração espontânea por matéria bruta.  

Assim, foi possível levar aos alunos um breve conhecimento sobre as teorias a partir 

de práticas didáticas, além de apresentar e comparar os resultados obtidos com os 

métodos tradicionais de ensino, a fim de contribuir de forma prática e efetiva para o 

processo de ensino-aprendizagem. 

 

Palavras-chave: Abiogênese; biogênese; ensino-aprendizagem. 
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A compactação do DNA, uma molécula orgânica estruturada em dupla hélice, ocorre 

a partir da sua associação a proteínas histonas formando um arranjo complexo 

denominado cromossomo. Os cromossomos são, portanto,os armazenadores das 

informações genéticas e hereditárias. Os cromossomos estão localizados no núcleo 

das células eucarióticas, ou no citoplasma das procarióticas, e podem ser vistos no 

microscópio óptico nas diferentes fases da divisão celular, encontrando-se com 

máxima compactação durante a metáfase e de acordo com a posição que o 

centrômero se localiza ao longo do cromossomo pode ser classificado em: 

metacêntricos, submetacêntricos, acrocêntricos e telocêntricos. Este trabalho teve 

como objetivo levar um conhecimento dinâmico e prático aos alunos de ensino 

fundamental e médio sobre a compactação do DNA e a classificação dos 

cromossomos, a partir da apresentação de uma prática curricular utilizando 

maquetes. As maquetes foram construídas com isopor, barbante e EVA. Os alunos 

puderam acompanhar a explicação do assunto através da observação dos modelos 

apresentados como maquetes sendo possível demonstrar como ocorre a 

compactação do DNA e os diferentes tipos de cromossomos encontrados na célula e 

classificados de acordo com a posição de seus centrômeros. Além disso, os alunos 

interagiram entre si utilizando um barbante para simular a molécula de DNA se 

compactando até formar o cromossomo. Esse trabalho contribuiu para o processo 

de ensino de conteúdos de ciências biológicas e para a aprendizagem dos alunos, 

despertando o interesse e a curiosidade dos mesmos pelo tema abordado. 

 

Palavras-chave:Ácido nucleico; hereditariedade; ensino-aprendizagem. 

  

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
118 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.118, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

CONSTRUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO COMO FACILITADOR DE ENSINO-

APRENDIZAGEM PARA ALUNOS PORTADORES DE NECESSIDADES 

ESPECIAIS 

 

Vitor Francisco Moreno dos Santos1,3; Andréia Vieira Santos1,3; Marcela 

Rodrigues Nascimento1,3; Meggy Batista dos Santos2,3 

¹Graduando em Ciências Biológicas, UNEMAT; 
2
Professora da Escola Estadual Coronel Vanique; 

3
Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID. UNEMAT, Nova 

Xavantina, MT. vitorfrancc@live.com 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Para a inclusão de alunos com necessidades especiais não é suficiente apenas o 
acolhimento, mas que o aluno tenha condições efetivas de desenvolvimento de suas 
potencialidades, e para isso acontecer é necessário, dentre muitas coisas, um 
redimensionamento da escola no que consiste em adaptações de recursos didáticos 
pedagógicos. O objetivo do trabalho foi construir materiais didáticos que facilitem o 
ensino aprendizagem para alunos portadores de necessidades especiais e 
estimulem a interação social. O trabalho foi produzido na Escola Estadual Coronel 
Vanique por bolsista do PIBID e o material desenvolvido foi um jogo intitulado 
“circuito de equilíbrio”, que consiste em uma caixa com laterais de apoio para as 
mãos, com um furo no meio, e a intenção é movimentar a bola dentro da caixa sem 
deixá-la cair, e também foi confeccionado um “jogo da velha”, moldado na forma de 
um rosto de uma idosa, que seria a base para colocar as peças. Esses materiais 
possibilitam que os alunos da sala de recursos além de socializarem com os 
colegas, pratiquem exercícios regularmente, melhorando a capacidade motora com 
a prática de circuito com a bolinha, e expandam a aptidão para o raciocínio lógico 
com o jogo da velha. Desta forma, atividades lúdicas para alunos com necessidades 
especiais aprimoram suas habilidades, estimulam o conhecimento e possibilitam 
uma interação social.  
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Introdução 

A profissão docente exige mais do que possibilitar o processo de aprendizagem do 

aluno. Além de ensinar, o professor deve participar da gestão e dos planejamentos 

escolares (LIBANEO, 2006). Neste contexto, o estresse constitui um dos principais 

problemas na realidade da prática docente, afetando a vida profissional e pessoal, 

resultando, consequentemente, em queda de produtividade e qualidade de vida 

destes profissionais (CODO, 2004).  

Entre os fatores que desencadeiam reações de estresse que podem comprometer a 

saúde dos professores estão a baixa remuneração, a precariedade das condições 

de trabalho, o elevado número de alunos por sala de aula e a violência instaurada 

nas escolas (CODO, 2004). 

De acordo com Cooper (1996), os estressores ocupacionais possuem duas origens, 

sendo elas: as características pessoais do trabalhador, como seus valores, 

expectativas, frustações e preocupações, e, as condições do trabalho, como a falta 

de respeito por parte dos alunos e colegas de trabalho; baixa remuneração; as 

condições de segurança no trabalho, clima humano, ambiente físico, entre outros.  

Esses estressores ocupacionais podem ser divididos em seis grupos: a) fatores 

intrínsecos ao trabalho: condições inadequadas de trabalho, turno, carga horária e 

quantidade de trabalho; b) papéis estressores: papel conflituoso, grau de 

responsabilidade para com as pessoas e materiais; c) relações no trabalho: relações 

difíceis com o chefe, colegas, subordinados e clientes; d) desenvolvimento na 

carreira: ausência de incentivo e promoção, e insegurança no trabalho; e) estrutura e 
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cultura organizacional: estilos de gerenciamento, falta de participação e 

comunicação, e f) interface trabalho-casa: dificuldade em conciliar o trabalho com a 

vida pessoal (COOPER, 1996). 

 Os principais sinais e sintomas de estresse relatados por estes docentes são: 

ansiedade; dores (cabeça, musculares); insônia; fadiga e aumento do apetite dentre 

outros (CONTAIFER et al., 2003). 

As responsabilidades designadas aos docentes, sejam elas com os alunos ou 

demandas escolares, a pressão profissional e a falta de reconhecimento de seu 

trabalho ministrado, acaba gerando uma grande sobrecarga na vida do professor 

(GASPARINE et al., 2005; CARLOTTO, 2010; CRUZ et al., 2010). Neste contexto, 

esta pesquisa analisou os impactos que o cotidiano escolar vem causando nos 

profissionais docentes, que atuam nos ensinos fundamental e médio.   

 

Material e Métodos 

 

Esta pesquisa consistiu em realização de entrevistas, por meio de questionários 

semiestruturados, com 114 professores de 10 escolas (oito públicas e duas 

particulares). As instituições que autorizaram as entrevistas foram: Escola Estadual 

João Nepomuceno de Medeiros Mallet, Escola Estadual Arlindo Estilac Leal, Escola 

Estadual Ministro João Alberto, Escola Estadual Coronel Vanique, Escola Municipal 

Deus é Amor, Escola Municipal Professor Ivo Garcia Hespporte, Escola Municipal 

Professor José Rodrigues Siqueira, Escola Municipal Monteiro Lobato, e as escolas 

partículas Centro Educacional Geração 2000 e Núcleo Comunitário Dom Bosco 

Escola Billy Gancho. 

Os dados obtidos foram compilados em planilhas e organizados por categoria e 

distribuídos em gráficos. 

 

Resultados e Discussão 

Dos 114 professores entrevistados 83% eram do sexo feminino e 17% do sexo 

masculino, com a faixa etária entre 22 a 67 anos e com o tempo de docência entre 1 

a 36 anos.  

De acordo com as respostas obtidas a maior dificuldade para lecionar é a 

indisciplina por parte dos alunos, seguida pela desvalorização da profissão (Figura 

1).   
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Figura 1. Relação das dificuldades para a atuação docente, segundo os 

professores entrevistados. 

 

De acordo com Nóvoa (1999), muitos pais e familiares dos alunos se acomodaram e 

se isentaram de educar as crianças em casa, designando as instituições de ensino 

como as únicas responsáveis pela formação do educando, ensinando os valores 

fundamentais que deveriam ser ensinados pela família, como respeito e disciplina.  

 

Figura 2. Respostas dos professores sobre terem sofrido alguma situação de 

estresse em sala de aula. 

 

Dos docentes entrevistados 62% afirmaram terem enfrentado situações de estresse 

que afetaram diretamente a sua saúde, como agressão física, verbal e assédio 

moral por parte de alunos e colegas de trabalho (Figura 2).  

O estresse é um problema que afeta todas as carreiras profissionais, mas 

infelizmente a profissão docente está sendo uma das mais prejudicadas, podendo 

estar ligado ao ambiente, pessoas e a rotina do trabalho ministrado, geralmente a 
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jornada de trabalho é longa com poucas pausas para descansos, exigindo mais 

esforço e desempenho do trabalhador (MELEIRO, 2002; CRISTOPHORA, R & 

WAIDMAN, M. A. P, 2002; CONTAIFER et al., 2003). 

Além disso 63% dos entrevistados afirmaram nunca terem procurado qualquer 

atendimento especializado para amenizar os impactos físicos ou emocionais 

causados pelo estresse no trabalho. Apenas 15% dos entrevistados afirmaram ter 

tirado licença médica para tratamento emocional decorrente deste estresse.  

Este mesmo estudo, obteve relatos alarmantes de docentes que passaram e 

vivenciaram um grau de estresse altíssimo, onde a demora da procura de um 

profissional de saúde desencadeou o agravamento da situação causando o 

adoecimento. Levando grande parte dos entrevistados ao uso de remédios 

controlados e ao acompanhamento médico para amenizar os sintomas físicos e 

mentais do adoecimento docentes. 

  

Conclusão  

 

Os resultados obtidos permitem concluir que as dificuldades encontradas pelos 

docentes, estão influenciando efetivamente a sua saúde física. Entre os principais 

fatores estressantes estão os baixos salários, péssimas condições de trabalho, 

indisciplina, rotina maçante, competição, além do desrespeito à profissão docente, 

fatores que levam à uma desmotivação destes no seu ambiente de trabalho.  

O descaso com a Educação virou o descaso com as vidas envolvidas no sistema 

educacional. É preciso uma transformação urgente deste quadro, ou haverá um 

comprometimento das gerações futuras no que tange o conhecimento para a 

conscientização política crítica que é fundamental entre os seres pensantes. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

A molécula de DNA é um ácido nucleico constituído por duas fitas de nucleotídeos 

em forma helicoidal e unidas por ligações denominadas pontes de hidrogênio, 

ligações estas responsáveis pela estabilidade da molécula. O DNA é essencial para 

todos os organismos pois é o repositório da informação genética/hereditariedade. Os 

nucleotídeos são formados por três componentes característicos: base nitrogenada 

(adenina, citosina, guanina e timina), açúcar (pentose) denominado desoxirribose e 

grupo fosfato. O objetivo deste trabalho foi mostrar a estrutura do nucleotídeo e do 

DNA de uma forma didática, a partir da apresentação de maquetes. Para a 

construção das maquetes, foram utilizados os seguintes materiais: EVA, cartolina, 

palito de picolé, bolas de isopor e tinta guache. As maquetes possibilitaram a 

visualização de forma nítida das estruturas que compõem o DNA, como os 

nucleotídeos fazendo as ligações fosfodiéster e constituindo as fitas em espiral para 

criar a estrutura em dupla hélice. Os pares de bases nitrogenadas complementares 

(adenina com timina e guanina com citosina) também puderam ser visualizados. 

Com esse tipo de estratégia utilizando recursos didáticos, foi possível despertar o 

interesse dos alunos. Surgiram, por exemplo, curiosidades e perguntas que 

possibilitaram uma maior discussão e compreensão do conteúdo abordado. Desta 

forma, a melhoria tanto no processo de ensino quanto de aprendizagem é uma 

motivação que resulta em alunos mais dedicados e interessados. 

 

Palavras-chave: Ácido nucleico; Aprendizagem; Nucleotídeo. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

Introdução 

 

Em decorrência de todos os problemas socioambientais enfrentados no âmbito 

mundial, a Educação Ambiental (EA) surge neste contexto preocupante como uma 

ferramenta primordial para promover a conservação do meio ambiente e dos seres 

vivos. De acordo com Guimarães (2004) a Educação Ambiental deve ser um 

processo contínuo e permanente, iniciando em nível pré-escolar e estendendo-se 

por todas as etapas da educação formal ou informal. 

O conceito de Educação Ambiental na sala de aula necessita ser trabalhado como 

um viés de uma prática transformadora, que visa à compreensão dos indivíduos em 

relação ao meio ambiente. Essa temática demorou muito tempo para fazer parte do 

currículo escolar. Somente após grandes catástrofes da natureza, é que se iniciou 

uma série de reuniões de chefes de Estado preocupados com o meio ambiente, 

despontando assim, as práticas de Educação Ambiental (GRZEBIELUKA; KUBIAK; 

SCHILLER, 2014). Atualmente o tema é introduzido em todos os conteúdos 

(interdisciplinar) relacionando o ser humano com a natureza. A inserção da EA na 

formação de jovens pode ser uma forma de sensibilizá-los para um convívio mais 

saudável com a natureza (MEDEIROS et al., 2011). 

Por meio de uma ação educativa abrangente, busca-se articular tanto 

conhecimentos de natureza interdisciplinar como concepções e valores a serem 

identificados e revistos, subsidiando propostas que levem à construção de uma 
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sociedade ambientalmente responsável. Tenta-se realizar desafio instaurado, 

considerando que a questão ambiental assinala a necessidade de mudança de visão 

de mundo e do viver no mundo, uma verdadeira quebra de paradigmas (BONOTTO, 

2005). 

É sabido a importância em despertar o conhecimento nos primeiros anos escolares 

devido a maior disponibilidade de tempo em adquiri-los, principalmente quando se 

trata da educação ambiental, que geralmente é um processo lento por causa da 

quebra de paradigmas necessária para uma real mudança de pensamento e ação. 

Já as crianças, quando assimilam levam estes conhecimentos construindo um 

paradigma, tornando-se verdadeiros fiscais ambientais, com maior chance de 

repassarem o conhecimento adquirido para os familiares e consequentemente para 

as demais gerações, assumindo a ação de multiplicadores do conhecimento 

(BRANCO, 2007; MEDEIROS, 2011; MENEZES, 2012). 

Nesse contexto o trabalho teve por objetivo sensibilizar crianças das séries iniciais, 

quanto as problemáticas do dia-a-dia relativas ao meio ambiente.  

 

Material e métodos 

 

O trabalho foi realizado na Escola Municipal Monteiro Lobato, no Município de Nova 

Xavantina, MT, no mês julho de 2017, pelos alunos da disciplina da Biologia da 

Conservação, da UNEMAT, campus Nova Xavantina, como critério avaliativo.  Em 

uma sala cedida pela escola foram reunidas três turmas com idades variando de 4 a 

5 anos, para assistirem a uma apresentação do teatro de fantoches com tema 

ambiental com duração de 15 minutos. O teatro contava a tristeza da “Mãe 

Natureza”, em decorrência aos problemas ambientais presentes no mundo, nesse 

contexto, havia um outro personagem, um menino de nome “Sujão”, que sujava o 

ambiente com papel de bala, nessa problemática foram desenvolvidas abordagens 

como o tema Três Erres (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Após assistirem ao teatro as 

crianças foram levadas para participarem de uma gincana realizada no pátio escolar, 

com três jogos para reforçar a aprendizagem abordadas no teatro de fantoches. 

Foram aplicados três tipos de jogos: um, a pescaria onde a criança deveria pescar 

os materiais descartados como, embalagens de produtos colocados em uma piscina. 

Dois, o boliche onde as crianças deveriam derrubar as garrafas PET com uma bola 

de isopor. O terceiro jogo as crianças passariam por meio de um emaranhado de 
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elásticos com diversos lixos espalhados, com objetivo de coletarem e em seguida 

jogarem em lixeiras de coleta seletiva as quais apresentavam o material que deveria 

ser descartado, respectivamente em cada lixeira para facilitar a ação das crianças, 

figura 1. Todos os jogos tiveram o mesmo objetivo principal, de jogar os materiais 

descartados comumente chamados de “lixo” dentro da lixeira, como forma inicial de 

sensibilização das crianças referente ao tema ambiental, para tanto, todos os lixos 

foram lavados e encapados com fita adesiva nos locais cortantes, como exemplo 

nos bocais das latas de refrigerantes, para não haver nenhum risco para as 

crianças. Ao final da gincana as crianças receberam um pacote de pipoca para 

lancharem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Teatro de Fantoches e Jogos Educacionais desenvolvidos na Escola 

Municipal Monteiro Lobato. A: Teatro de fantoches; B: Pescaria C: Boliche e D: 

Obstáculo de elástico. Fonte: Cecília L. Dourado 

 

Resultados e Discussão 

 

Em todas as atividades desenvolvidas foi observada a motivação em participar das 

atividades por parte das crianças, em nenhum momento houve dispersão ou 

A B 

C D 
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isolamento todas mostram-se interessadas, principalmente apresentaram-se 

bastantes curiosas, como se fosse algo muito diferente de sua rotina. 

As crianças mostraram-se interessadas ao teatro, em vários momentos, ouviam-se 

gargalhadas, algumas tentavam interagir com o teatro fazendo perguntas. Foi 

possível ouvir uma criança comentando com a coleguinha, que faria isso em casa, 

que seria jogar os papeis de bala na lixeira, como proposto pela “Mãe Natureza” no 

teatro fantoches, figura 2. 

 

 

Figura 2 – Crianças assistindo a apresentação do Teatro de Fantoches. Fonte: 

Cecília L. Dourado 

 

Na gincana as crianças fizeram todos as atividades propostas, dispondo-se em filas 

por jogo onde alternavam em cada jogo, figura 3. Em alguns jogos as crianças 

apresentaram-se algum tipo de dificuldade para realizar os jogos, nestes casos os 

alunos do curso de Ciências Biológicas, prontamente mediavam a atividade, como 

exemplo no jogo da pescaria pela dificuldade motora apresentada da própria idade 

figura 3 A, B, assim como, no jogo do boliche, no momento de arremessar a bola e 

acertar as garrafas PET, onde foi ajustada para uma menor distância, facilitando a 

ação das crianças, onde surtiu ótimo resultado, já que o principal objetivo era em 

relação à contaminação por meio de lixos descartados indevidamente, figura 3 E,F. 
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Figura 3 – Gincana com jogos educacionais. A, B: jogo da pescaria, alunos 

auxiliando as crianças na atividade. C, D: jogo do obstáculo de elástico, crianças 

coletando o lixo após obstáculo e descartando em lixeiras seletivas. E, F: jogo do 

boliche, alunos mediando a atividade. Fonte: Cecília L. Dourado 

 

Considerações finais 

 

Apesar dos resultados parecerem positivos pela motivação observada, uma nova 

abordagem deverá ser realizada, para que possivelmente seja quantificada o quanto 

essas crianças absorveram de informação e se sensibilizaram repassando adiante a 

informação. Entretanto a atividade é muito válida quando se trata de educação 

ambiental por ser um processo de lenta incorporação cognitiva. Segundo Dias, 

Pereira e Fonseca (2013) a educação ambiental não traz respostas fixas, não possui 

uma lista de conteúdo a serem trabalhados e, tampouco, apresenta uma única 

metodologia possível.  
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

Palavras-chave: Educação; Pesquisa; Empreendedorismo. 

 

Introdução 

 

O que você faria para conseguir o máximo de divulgação possível para o Curso de 

Ciências Biológicas se tivesse no máximo quatro horas? Foi um exercício com esses 

requisitos que foi passado a turma de calouros do campus da UNEMAT de Nova 

Xavantina em 2017, na sua primeira semana de aulas, para ensinar o espírito 

empreendedor, i.e, a serem criativos, saberem identificar oportunidades e alavancar 

recursos escassos e desafiar as suposições pré-estabelecidas.  

Por quê? Educação, pesquisa e empreendedorismo, estão se tornando um modelo 

acadêmico potente; proporcional à síntese humboltiana de pesquisa e ensino 

(BRASIL JUNIOR, 2016). Assim, o empreendedorismo que tem sido promovido por 

líderes e formadores de políticas em nome de empregos e crescimento econômico 

atualmente, é notado por seu valor, por que é capaz de construir uma força de 

trabalho mais inteligente e com mais iniciativa e engenhosidade (ORTANS, 2015) 

dentro da própria universidade. Como demonstra a criação do Índice das 

Universidades Empreendedoras (BRASIL, 2016). 

Pois, quando se trata de inventar e empreender ideias, é necessário o pensamento 

criativo, em conjunto com método científico (SEELIG, 2012). Porque mesmo com 

diferenças de abordagens e objetivos, o produto da educação empreendedora é um 

conjunto de crenças, atitudes e comportamentos (ORTMANS, 2015) que podem 
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ajudar os acadêmicos a resolverem dos pequenos problemas, a questões mais 

complexas. Diante do exposto, objetivou-se avaliar ‘‘Desafio do Post-it’’ é uma 

técnica adequada para ensinar o espírito empreendedor para a realidade profissional 

dos acadêmicos do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UNEMAT – 

campus de Nova Xavantina. 

 

Material e Métodos 

 

O público alvo foi os 38 alunos que estavam matriculados na primeira semana de 

aula no curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas do campus da UNEMAT 

de Nova Xavantina, no primeiro semestre de 2017/1. Os dados foram coletados em 

dois momentos.  

MOMENTO UM 

 

As atividades ocorreram entre os dias 03 de abril 2017 e 07 de abril 2017 com 

encontros de duas horas, em diferentes horários. Sendo que no primeiro dia as 

atividades foram desenvolvidas entre às 19h00min e 20h50min, foram escolhidas 

cinco equipes aleatoriamente, entre os 38 alunos presentes na primeira semana de 

aula. Duas dinâmicas para quebrar o gelo foram executadas. 

Logo após foi contada a história de Kyle McDonald; um canadense que em julho de 

2015, contava com 26 anos, e tinha um objetivo: Conseguir uma casa. A forma para 

resolver o problema foi muito criativa ao identificar uma oportunidade. Ao longo de 

um ano, e inúmeras trocas que começaram com um clipe de papel, passando por 

uma caneta em forma de peixe, e outras que Kyle documentou religiosamente em 

seu blog, ele conseguiu a sua casa (LEES-MAFFEI, 2014). 

Terminada a história, foi entregue para cada equipe um envelope lacrado, simulando 

o recurso inicial que Kyle McDonald utilizou, porém, a tarefa dos calouros era 

distinta, eles deveriam conseguir o máximo de divulgação possível para o curso de 

Ciências Biológicas. A única regra sobre a utilização do recurso era: ao abrir o 

envelope, eles teriam no máximo quatro horas para executar a atividade. A 

execução deveria ser registrada com fotos para que no quarto dia fossem montadas 

as apresentações. Após essas instruções foram liberados. Foi explicado a todos que 

poderiam gastar o tempo que achasse necessário planejando a atividade, mas que 
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havia um limite: a manhã do quarto dia, uma vez que a atividade deveria ser 

realizada em no máximo quatro horas. 

No segundo dia, foi utilizado os dois exercícios de aquecimento de Seelig, (2011), e 

logo após, foi ensinada a utilização da técnica de brainstroming (OSBURN apud 

SEELIG 2012). No terceiro dia foi utilizado a lista de objetivo (ROTH apud SEELIG, 

2011). No quarto dia os grupos foram para o laboratório de informática para elaborar 

as apresentações do dia seguinte. As apresentações iniciaram, no quinto dia. Cada 

grupo fez duas apresentações de 10 minutos, com comentários após as explicações. 

MOMENTO DOIS 

 

Um mês depois: 04 de maio 2017 

Um questionário avaliativo foi aplicado por meio do Google Forms ®. Os dados 

foram analisados de forma qualitativa e quantitativa, este último por meio do Google 

Forms ®. 

 

Resultados e Discussão 

 

O que os calouros fizeram no desafio? Um grupo utilizou os post-it. Outro, contou ao 

dono da papelaria sobre o ‘‘Desafio do Post-it’’, e trocou recurso por cartolina. Um 

terceiro grupo elaborou um panfleto e pediu às lanhouses que doassem as 

impressões, conseguindo 80 cópias que foram distribuídas na frente de ambientes 

de grande circulação, e no terceiro ano do ensino médio das escolas, pois, este era 

público alvo da faculdade, já que a inscrição para o vestibular estava aberta.  

O quarto grupo fez uma placa com a frase: ‘‘Biologia é Vida. UNEMAT – Campus de 

N.X”, e saiu tirando fotos com personalidades e autoridades municipais, 

compartilhando no facebook com marcações na página facebook institucional do 

campus. 

Por fim, o quinto grupo fez uma campanha interestadual; nela, pediram a amigos 

que escrevessem ou utilizassem uma impressão em uma folha de papel, com o 

nome da universidade, o nome do curso e onde ele estava localizado. A dificuldade 

em chegar a uma solução reflete o fato que 35,3% dos alunos do desafio tem 

dificuldade de falar em público e defender suas ideias e 23,5% tem dificuldade em 

identificar oportunidades, segundo dados do questionário (figura 01).  
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O que reduz a possibilidade de inovação, já que é necessário defender entre os 

pares suas posições com argumentos. Desse modo Salles-Filho e Bonacelli (2010), 

argumentam que para que a pesquisa pública possa ser considerada indispensável 

ao sistema de inovação, os institutos públicos de pesquisa e universidades, devem 

estender sua atuação além da produção de Ciência e Tecnologia. Esse 

comportamento compreende, uma melhor gestão ao formar pessoas com novos 

perfis em inovação e empreendedorismo, de modo que possa construir um conjunto 

diversificado de capacidades. Esse perfil poderá ser construído ao apresentarmos 

estratégias que possam lidar com a lata porcentagem de dificuldades apresentada 

ao lidar com os elementos essenciais do espírito empreendedor apresentado pelos 

calouros. 

 

Figura 01– Porcentagem dos fatores que mais incomodaram os alunos. 

 

Isso faz das atividades relacionadas ao empreendedorismo, fundamentais para as 

universidades poderem se reorganizar. No questionário, verifica-se que, 50% dos 34 

alunos que responderam, no colégio recebiam provas de múltipla escolha, o que não 

permitia a eles redefinir as questões ou problemas, atacando-os de diferentes 

perspectivas – dificuldade encontrada no desafio.  

Qual a consequência desse tipo de avaliação? Todos ficam limitados pela moldura 

da questão, isto é, por uma única perspectiva. E, em decorrência disso os alunos da 

graduação que participaram no ‘‘Desafio do Post-it’’, ficaram focados no recurso 

inicial: o Post-it; e não reinterpretaram o problema de forma mais ampla. Apenas um 

grupo, conseguiu redefinir o problema no terceiro dia. O que permitiria uma imensa 
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gama de soluções para a tarefa: conseguir o máximo de divulgação possível para o 

curso de Ciências Biológicas. 

Na maioria das vezes nem nos damos conta, que assumimos determinado ângulo 

como verdadeiro, mas perceber isso é importante para desenvolver a imaginação, já 

que permite olhar os problemas de um ponto de vista diferente (SEELIG, 2012), 

senão fizermos isso, não conseguimos identificar as oportunidades, como era 

necessário no ‘‘Desafio do Post-it’’, ou será em trabalhos, monografias ou empresas. 

É aqui que empreendedorismo e academia se encontram para gerar uma 

universidade empreendedora, pois ambos precisam da inovação. Que é movida 

segundo Tidd e Bessant (2015) pela habilidade de estabelecer relações, detectar 

oportunidades e tirar proveito delas. Pois, segundo Hisrch et al. (2014), o 

empreendedor é justamente quem faz alguma atividade mesmo que o recurso seja 

escasso, assim, empreender significa saber buscar esses recursos. E, o cientista faz 

justamente o mesmo. Continuamente deve buscar agências de fomento a pesquisa 

científica para desenvolver projetos, que tem como produtos inovações, que tanto 

podem ser patentes ou artigos. 

Os alunos que se saíram melhor no desafio, foram aqueles que perceberam que o 

post-it, não era nada e reinterpretaram a pergunta: Como conseguir o máximo de 

divulgação, não tendo nada? Para isso é necessário desafiar as suposições pré-

estabelecidas, mas, 52,9% reconhecem que não se arriscaram mais por ter que 

apresentar um resultado, com isso, estamos vendo o resultado desse sistema – que 

favorece a reprodução do conhecimento e não a sua criação. Esse tipo de estratégia 

sem ousadia gera uma ciência incremental, e não ajuda a produzir uma ciência que 

mude radicalmente o panorama mundial (ESCOBAR, 2013). De modo que é 

essencial, fazer os alunos articularem os componentes do espírito empreendedor, 

isto é, ser criativo, alavancar recursos escassos, identificar oportunidades, e desafiar 

suposições pré-estabelecidas – porque como empreendedor ou cientista, essas 

habilidades são essenciais – e os alunos apresentam enorme dificuldade na sua 

utilização. 

 

Conclusão 

 

O ‘‘Desafio do Post-it’’ oferece aos alunos, a oportunidade de aprender o espírito 

empreendedor, uma vez que são colocados em situações em que é necessário: 
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identificar oportunidades, alavancar recursos escassos, serem criativos e desafiar as 

suposições pré-estabelecidas para realizar a tarefa proposta. E pode ser utilizado 

dentro de uma educação empreendedora dentro da universidade que deva surgir em 

decorrência do Índice das Universidade Empreendedoras. 
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Introdução 

 

Um dos grandes desafios da Ecologia moderna é entender o papel do ambiente e do 

espaço sobre a ocorrência local de distintas formações vegetais, e também sobre a 

distribuição e substituição das espécies entre e dentro dessas formações 

(LEGENDRE, 1993; DRAY et al., 2012). Savanas neotropicais são biomas com 

ampla área de ocorrência e apresentam elevada complexidade estrutural da 

vegetação porque abrigam um conjunto de distintas fisionomias, representadas 

principalmente por formações savânicas, formadas por um estrato arbustivo-arbóreo 

esparso e outro graminoso-herbáceo contínuo, mas também por formações 

florestais e campestres (SOLBRIG et al., 1990; MISTRY 2000; SILVA et al., 2006; 

RIBEIRO e WALTER, 2008). 

A manutenção das formações vegetais das savanas ao longo do espaço e do tempo 

são determinados por distintos fatores ambientais que atuam isolados ou em 

conjunto e geralmente são associados às propriedades físicas e químicas dos solos, 

variações climáticas, características topográficas e disponibilidade de água no solo 

(ESPÍRITO-SANTO et al., 2002; FERREIRA-JÚNIOR et al., 2007; SOUZA et al., 

2013; MARTINS et al., 2015; TOLEDO et al., 2012). 
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Nesse sentido, o gradiente topográfico tem sido citado como um dos fatores 

promotores da estruturação das comunidades vegetais porque cria habitats mais 

heterogêneos e adequados ao estabelecimento de distintas espécies (LIEBERMAN 

et al., 1985; FERREIRA-JÚNIOR et al., 2007; MOESLUND et al., 2013; LENZA et al., 

2015; MURPHY e BOWMAN, 2011). Em geral as porções mais baixas do terreno 

possuem solos mais férteis e menos ácidos e com maior disponibilidade de água 

para as plantas. Nesse contexto, nosso objetivo foi investigar os efeitos do ambiente 

e do espaço sobre a substituição de espécies ao longo de um gradiente topográfico 

no Cerrado. 

 

Material e Métodos 

 

Realizamos esse estudo ao longo de um gradiente topográfico no Parque Municipal 

do Bacaba, em Nova Xavantina, MT. Estabelecemos três transeções, distantes 100 

m entre si e perpendiculares à margem direita do córrego Bacaba. Marcamos as 

transecções a partir da borda com corpo d’água até a parte mais elevada da 

microbacia de drenagem. Dividimos as transeções em parcelas de 10 m x 10 m, 

georreferenciamos com auxílio do GPS Garmin (Modelo GPSMAP® 62sc), medimos 

a altura do centro de cada sub-parcela em relação ao nível da água no Córrego 

Bacaba, usando o método de nivelamento com mangueira flexível (ver LENZA et al., 

2015 para maiores detalhes) e determinamos a proporção de cobertura de bambu. 

Identificamos todos os indivíduos lenhosos vivos que apresentaram diâmetro a 30 

cm do solo (Db30cm) ≥ 3 cm. Partindo da borda do córrego, a cada 20 metros (ou 

duas parcelas), coletamos e homogeneizamos amostras de solos em três pontos 

dentro de cada parcela selecionada para formar uma única amostra composta por 

parcela nas profundidades de 0-10, 10-20 e 20-40 cm e extrapolamos os dados de 

cada parcela selecionada para a parcela seguinte. Analisamos 16 variáveis edáficas 

e selecionamos cinco (P, CTC, Areia, Saturação de Bases e Saturação de Alumínio) 

empregando Análise de Componentes Principais (PCA) para evitar colinearidade. 

Inicialmente dividimos as três transeções em seções menores, a primeira seção 

composta pelas parcelas dos 50 primeiros metros foi classificada como ambiente 

Mata de Galeria, a segunda seção com 100 metros seguintes foi classificada como 

Transição entre Mata de Galeria e Cerrado. Os 500 metros restantes foram 

classificados como Ambiente Cerrado e divididos em 5 seções, cada uma com 100 
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metros. Utilizamos a análise de coordenadas principais (PCoA) a fim de ordenar as 

parcelas das seções descritas acima, baseando na dissimilaridade florística com a 

distância de Bray- Curtis (MANLY, 2008) e testamos a significância dos três grupos 

por meio da análise de similaridade (ANOSIM). 

Empregamos Modelo Generalizado de Dissimilaridade (GDM) disponível no pacote 

‘gdm’ (MANION et al., 2016). Essa análise é executada por técnica de regressão 

matricial relacionando dissimilaridade ambiental (propriedades dos solos, altitude e 

cobertura de bambu de cada parcela) e geográfica (distância linear entre os centro 

de cada parcela) em função da dissimilaridade composicional entre pares de 

unidades amostrais, para avaliar o quanto a composição de espécies muda ao longo 

do gradiente topográfico e testar qual é a contribuição de cada variável ambiental e 

do espaço na substituição de espécies (FERRIER et al., 2007). 

Conduzimos todas as análises no ambiente R, versão 3.2.4. Empregamos o nível de 

significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão 

 

Os dois primeiros eixos da PCoA explicaram 10.45% e 8.08% da variação na 

composição de espécies entre as parcelas (Figura 1). Evidenciamos a separação 

dos três ambientes (Mata de Galeria, Transição e Cerrado) no primeiro eixo, em uma 

configuração que sugere uma substituição de espécie ao longo do gradiente 

topográfico. Isso foi confirmado pela ANOSIM (R = 0.67; p = 0.001). Lenza et al. 

(2015) estudando o mesmo gradiente, mas com transeções mais curtas (350m) e 

estreitas (5 m) classificaram o gradiente em apenas dois ambientes (Mata de Galeria 

e Cerrado). No entanto, nossas análises indicaram que a substituição de espécies 

ao longo do gradiente topográfico é mais sutil, uma vez que evidenciaram uma larga 

faixa transicional compostas por ambientes típicos de Cerradão de Cerrado denso 

(duas outras fitofisionomias do cerrado). Notamos a dispersão das parcelas de 

Cerrado, que reforça sutil substituição de espécies tanto entre ambientes quanto 

dentro de cada ambiente previamente estabelecido. A substituição de espécies 

nesse gradiente topográfico pode explicar a elevada riqueza de espécies de Cerrado 

notada por dois outros autores dentro da Reserva do Bacaba (LENZA et al., 2015, 

MARIMON et al. 1998). 
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Figura 1. Análise de Coordenadas Principais (PCoA) da composição de espécies de plantas 

lenhosas amostradas num gradiente topográfico no Parque do Bacaba em Nova Xavantina – MT.  

Mata de Galeria;  Transição;  Cerrado Típico. 

 

Usando as três profundidades de coleta de solos, os melhores preditores para a 

substituição de espécies foram a altura da parcela em relação ao corpo d’água, P, a 

cobertura de bambu, a Saturação de Alumínio, o CTC e a distância geográfica. 

Assim, o padrão notado de substituição de espécies ao longo do gradiente 

topográfico é determinado por uma complexa interação de acidez dos solos, 

disponibilidade de nutrientes para as plantas, competição com bambus 

(Actinocladum verticillatum) e ainda pela distância entre as parcelas e entre essas o 

corpo d’água. 
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Figura 2. Analise de Dissimilaridade Generalizada. Influência de cada um dos preditores na 

substituição de espécies no gradiente topográfico do Parque do Bacaba em Nova Xavantina, Mato 

Grosso (Brasil) em três profundidades de coleta de solos:  0 – 10 cm,  10 – 20 cm e  20 – 40 cm. 

 

Conclusão 

 

As características ambientais exerceram maiores influências sobre a substituição de 

espécies no gradiente topográfico do que o espaço puramente e as variáveis 

edáficas aparentemente contribuem de forma similar nas três profundidades de 

coleta realizadas nesse estudo. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

Estômatos são estruturas compostas por um conjunto de células que têm a 
finalidade de regular a saída de água e a entrada de CO2 na planta. A grande 
maioria dos estômatos encontra-se nas folhas, mas podem ocorrer em caules 
herbáceos, flores e frutos. Quando presentes nas folhas, dependendo da face em 
que eles estão distribuídos, são classificados como epiestomático, hipoestomático 
ou anfiestomático. O complexo estomático é formado por células-guardas, poro e 
células subsidiárias.  Vários são os fatores que influenciam a abertura e o 
fechamento dos estômatos, como a entrada de íons de potássio, cloreto e a síntese 
de malato dentro das células-guardas. O movimento estomático também pode ser 
controlado por fatores ambientais como temperatura, nível de água, concentração de 
dióxido de carbono e luz. Graças à abertura e fechamento dos estômatos, os 
vegetais são capazes de regular a temperatura dos seus órgãos, absorver dióxido 
de carbono e controlar a saída de água. Porém para que esses processos 
aconteçam ocorre gasto de energia, já que as organelas e as enzimas respiratórias 
presentes nas células-guardas indicam a produção de ATP.  O presente trabalho 
teve por objetivo demonstrar aos participantes, de forma clara e lúdica os aspectos 
fisiológicos dos estômatos e sua caracterização. Para isso foi utilizado um banner, 
uma maquete ilustrativa, além da realização de uma dinâmica de preencha a lacuna. 
Por meio desta atividade foi possível contribuir para a fixação de conhecimentos 
básicos da fisiologia dos estômatos, tendo em vista como público alvo a comunidade 
acadêmica do Campus da UNEMAT e os alunos do ensino básico das escolas 
públicas. Na estruturação deste trabalho observou-se a importância de transmitir 
esse conhecimento para os discentes e que iniciativas simples trabalhadas em 
grupo melhoram e promovem a educação de maneira dinâmica, criativa e 
socioeducativa, facilitando o processo de ensino-aprendizagem. 
 
Palavras-Chave: Ensino-aprendizagem; Complexo estomático; Abertura e 
fechamento dos estômatos; Trocas gasosas. 
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EXTRAÇÃO DE DNA HUMANO DE UMA FORMA RÁPIDA E FÁCIL 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

DNA ou ácido desoxirribonucléico é uma molécula orgânica que contém as 
informações genéticas de todos os seres vivos. É constituído por duas longas 
cadeias unidas por pontes de hidrogênio com formato de dupla hélice. Com o DNA é 
possível identificar os diferentes seres vivos, possibilitando, por exemplo, a 
descoberta de um indivíduo em um crime. O objetivo desse trabalho foi extrair o 
DNA da saliva humana de uma forma rápida e fácil, em uma prática curricular 
realizada com alunos do ensino médio. Os materiais utilizados foram: sal de cozinha, 
detergente, álcool, azul de metileno, saliva humana, becker, bastão de vidro e água. 
Uma colher de sal foi adicionada em um volume de 200 ml de água. Um aluno foi 
convidado para realizar um bochecho com essa mistura. Em seguida foi adicionada 
à mistura contendo saliva humana uma gota de detergente. Em 100 ml de álcool 
foram adicionadas quatro gotas de corante azul de metileno. A mistura contendo 
álcool e corante foi despejada cuidadosamente na solução contendo saliva, água e 
sal, que estava em um recipiente separado. Por meio da realização deste 
experimento rápido e fácil, os alunos puderam extrair o DNA de sua própria saliva e 
ter conhecimento dos princípios básicos envolvidos nesse processo. Essa prática foi 
de grande importância para os alunos perceberem que o DNA também pode ser 
visto além dos livros didáticos e de imagens da internet. Dessa forma, esse trabalho 
foi importante para aproximar o aluno de uma realidade distante dele. 
 

Palavras-chave: Prática experimental; ácido nucléico; aprendizagem. 
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Palavras-chave: Escola; Sexualidade; Doenças Sexualmente Transmissíveis. 

 

Introdução 

 

Dentro de várias pesquisas pode se constatar que a sexualidade entre homens e 

mulheres foi abordada em diversos estudos. Observando-se que desde a formação 

das identidades, não teve uma boa conscientização no âmbito familiar, por 

acontecer de forma precoce tendo levado boa parte dos jovens a ter uma vida 

sexual imatura. (HEILBORN, 1996, 1999; KNAUTH, 1999; LEAL & BOFF, 1996; 

MONTEIRO, 1999; VILELA & BARBOSA, 1998).  

Segundo o Ministério da Saúde existe uma estimativa no mundo com cerca de 340 

milhões de casos com DST’s por ano, sendo que 33 milhões de pessoas são 

portadoras de HIV/Aids (BRASIL, 2006). No Brasil, entre os anos de 1980 a 2007 

foram detectados 474.273 casos de HIV/Aids na população (BRASIL, 2008). 

A sexualidade está presente em toda a trajetória de vida do ser humano que busca 

sua afirmação na adolescência. Portanto, o desenvolvimento da sexualidade nem 

sempre é acompanhado pela família, o que torna a adolescência uma etapa de 

extrema vulnerabilidade a riscos possíveis como a gravidez indesejada e as doenças 

sexualmente transmissíveis (ALVES, 2002). 

Falando em sexualidade com base na construção de problemas relacionados ao 

instinto sexual, pode-se aprender que uma metodologia construtiva social e histórica 

que realiza múltiplos sentidos e várias finalidades (HEIBORN, 1999; VANCE, 1995). 

Segundo Mandu Aben (2005), os jovens atuais são nomeados como “um momento 

do processo do” desenvolvimento humano em que observamos rápidas mudanças 
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na vida, tanto no físico quanto no seu cognitivo, onde abrange novas ideias e formas 

de pensamentos diversificados, transformando o funcionamento biológico, sobretudo 

no sexual e reprodutivo.  

As Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST’s) e a Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida (Aids) são patologias que apresentam o maior desafio para a saúde de 

forma geral internacionalmente, evidenciando um alto potencial de disseminação. 

(BESERRA; ARAÚJO; BARROSO, 2006). 

Em relação às DST’s não existem estimativas exatas que comprovem os registros 

epidemiológicos, sendo que somente “a aids, a sífilis congênita e a sífilis na 

gestação são de notificação compulsória” (BRASIL, 2006).  

De acordo com TAQUETTE et al., (2005) teve um aumento de HIV entre mulheres, 

heterossexuais e população de baixa renda. Os adolescentes são expostos e mais 

vulneráveis quanto ao risco de contrair DST’s/AIDS, pois se envolvem com uma 

grande quantidade de parceiros, além de não usar preservativos iniciam a vida 

sexual precocemente (BRASIL, 2006). 

Foi realizada uma palestra na Escola Estadual João Nepomuceno de Medeiros 

Mallet pelos Pibidianos do período matutino, que teve como objetivo a sexualidade e 

a prevenção de doenças relacionadas à DSTs, gravidez precoce e de assuntos 

ligados à saúde do indivíduo.  

 

Material e Métodos 

A palestra sobre DSTs foi realizada pelo PIBID na Escola Estadual João 

Nepomuceno de Medeiros Mallet, sobre sexualidade e prevenções das Doenças 

Sexualmente Transmissíveis. Trabalhamos com 5° ao 9° ano do Ensino 

Fundamental, cada turma com aproximadamente 25 a 30 alunos, sendo que alguns 

desses estudantes já possuem vida sexual ativa, estando na faixa etária de 14 a 15 

anos, nem todos possuíam informações sobre as prevenções adequadas para uma 

boa qualidade de vida futura. Foi utilizado: data show, pincel atômico, quadro branco 

e computador, imagens ilustrativas e vídeos impactantes sobre a realidade das 

informações.  A palestra teve o intuito de transmitir o conhecimento relacionado às 

transmissões de DSTs, como: Herpes, Gonorreia, Candidíase, Sífilis, HIV e gravidez 

precoce mostrando a forma de prevenção para alunos com atividades sexuais, além 

da demonstração de materiais contraceptivos para esclarecimento de dúvidas e 
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formas de prevenções, utilizou se de um baralho educativo com perguntas 

relacionadas ao tema e respostas para auxiliar na fixação do conteúdo ministrado.                                       

 

Resultados e Discussão 

De acordo com FARIA E SILVA (1997), ao realizar um levantamento sobre 

sexualidade, existente no país, constatou-se que os adolescentes se sentem em 

situação transitória onde o conhecimento deve ser passado, ou adquirido em longo 

prazo pela população. Quando se trata de sexualidade há um grande obstáculo 

imposto no mundo dos adolescentes, sendo um dos principais é lidar com mudanças 

em seu corpo no caso das meninas, a iniciação da puberdade e a possibilidade de 

gravidez.  Esse fator gera socialmente uma cultura com padrão de passagem da 

fase infantil para a fase adulta.  

A escola tem um papel fundamental e possui vários objetivos na formação dos 

alunos, sendo eles: ensinar a ler, escrever, somar, dividir, interpretar. Portanto a 

escola não pode se omitir de transmitir conhecimento para os alunos que não se 

encontram em parâmetros escolares ou grade curriculares. 

Segundo TAQUETTE et al, (2003) a iniciação sexual está cada vez mais precoce 

entre os jovens, possibilitando contágio de Doenças Sexualmente Transmissíveis e 

possíveis gravidez, principalmente após ingerir bebidas alcoólicas e certos tipos de 

drogas. A escola tem o conhecimento da dificuldade encontrada sobre a sexualidade 

entre os adolescentes, sabendo que parecem não estar seguindo as orientações, 

apesar do acesso de informações e métodos contraceptivos distribuídos 

gratuitamente pelo SUS. Os alunos tiveram a oportunidade de obter o conhecimento 

sobre Métodos contraceptivos: camisinha feminina e masculina; diafragma; método 

injetável; pílula do dia seguinte; DIU - Dispositivo intra-uterino. 

Alguns alunos não tinham conhecimento a ponto de dizer que para fazer sexo não 

precisa de tal prevenção sendo que muitos deles não conheciam os métodos 

contraceptivos, já que em casa os pais por algum motivo não passaram a 

informação. 

 

Conclusão 
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Portanto concluímos que a palestra educativa sobre sexualidade e possíveis 

prevenções de Doenças Sexualmente Transmissíveis, foi eficiente e percebe se que 

ainda existem vários aspectos que deixam vulneráveis o conhecimento e prevenção 

sobre a sexualidade, há uma defasagem no conhecimento dos alunos por falta de 

instrução no âmbito familiar, sendo que os alunos ensinam os seus próprios colegas 

de forma errada sobre a iniciação sexual. Verificamos uma percepção negativa 

quanto o conhecimento dos alunos por não terem uma visão ampla e muito distante 

do risco que pode adquirir tantas doenças DSTs quanto possíveis gravidez na 

adolescência, mesmo tendo certo conhecimento eles optam por não coloca lós em 

práticas. A educação e/ou concepção da parte da família dos adolescentes sofrem 

fortes influências do pensamento machista, acredita-se que isso é um reflexo cultural 

transmitido de gerações para gerações, não apenas o contexto da sexualidade, mas 

todos os comportamentos sociais adquiridos desde o início da história da 

humanidade. 
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O xilema é um tecido de extrema importância, pois realiza a condução de água e 
sais na planta. Os vasos de xilema são compostos por dois tipos de células, são 
estas os traqueídes e os elementos de vaso, ambas células mortas, impregnadas de 
lignina e dispostas uma sobre a outra formando tubulações estreitas, por onde é 
conduzida seiva inorgânica das raízes para as demais partes do vegetal. Pensando 
nessa importância, e em facilitar a assimilação sobre esse tecido de condução das 
traqueófitas, buscou-se neste trabalho apresentar um experimento amostral de 
comprimento de xilema. Os materiais usados foram: uma parte caulinar de uma 
árvore, mangueira, veda rosca, bomba de ar, tesoura de poda e um balde de água. 
Para a realização deste experimento amostral de comprimento de xilema, foi 
colocado em uma extremidade do caule um pedaço de mangueira, vedado com 
veda rosca, na outra parte da mangueira foi encaixado o bico da bomba de ar e 
também vedado. A parte do caule que ficou livre foi submergida em balde com água. 
Ao bombear a bomba, o ar passou através da mangueira para o vaso do xilema 
presente no caule. Para visualizar até onde se estende este vaso xilemático, cortou-
se pequenos pedaços da ponta do caule submerso, até que surgissem bolhas de ar 
na água, constatando o tamanho do vaso de xilema. Por esse experimento ser de 
fácil manuseio poderá ser uma prática interessante para ser apresentada nas 
escolas, visto que os materiais usados são facilmente encontrados e de baixo custo. 
Além disso, a demonstração prática contribui para a assimilação e fixação da 
matéria teórica, assim também como torna as aulas mais interessantes, sendo uma 
estratégia fundamental para cativar a atenção do aluno nas aulas seguintes.  

 

Palavras-Chave: Caule; xilema; vaso; experimento. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 
O transporte de água através da membrana semipermeável é denominado Osmose, 
este processo é caracterizado pelo movimento da água de uma solução onde tem 
menor quantidade de soluto para onde há uma quantidade maior de soluto. Estas 
soluções são classificadas conforme a sua concentração de soluto, sendo elas: 
hipertônica, solução com maior concentração de solutos; hipotônica, solução com 
concentração de soluto menor; e isotônica onde a concentração de solutos é igual à 
outra solução ou meio com o qual se compara essa solução. Na fisiologia vegetal a 
osmose é importante por estar diretamente envolvida no transporte de seiva pelos 
vasos condutores, pela sustentação da forma da planta através do turgor celular e à 
realização de movimentos.  O presente trabalho tem como objetivo construir um 
painel e um experimento para mostrar como ocorre o processo de osmose. Será 
demostrado a osmose através de bolinhas de gel, que serão colocadas em potinhos 
contendo quantidades diferentes de solutos compondo soluções hipertônica, 
hipotônica e isotônica, e estas bolinhas apresentarão diferentes tamanhos ao final 
do experimento.  Ao ser realizado a abordagem teórica referente à temática, durante 
a demonstração experimental, espera-se que os alunos possam compreender de 
formar clara como ocorre o processo de osmose, e como ele é fundamental para as 
células e para o seu perfeito funcionamento. Esta é uma forma lúdica de apresentar 
a temática para alunos que visitam a Semana Científica.  
 

Palavras-Chave: Fisiologia; água; transporte; concentração; soluto.  
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 
A prática pedagógica é de suma importância nas aulas, pois auxilia na compreensão 
e assimilação do conteúdo ministrado no processo de ensino aprendizagem. A 
prática pedagógica foi realizada na Escola Estadual João Nepomuceno de Medeiros 
Mallet pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) em 
parceria com a UNEMAT voltadas aos alunos do 6a ano, para que corroborasse o 
entendimento na melhoria do processo de ensino aprendizagem dos alunos com 
práticas. Realizamos uma breve explicação da parte teórica do processo de 
formação do solo, crosta terrestre, manto e o núcleo da terra. A pratica aplicada teve 
por objetivo demonstrar o processo de permeabilidade de água no solo e 
capilaridade pelas raízes das plantas com o intuito dos alunos aprender de forma 
simples o processo de formação do solo por meio de uma prática pedagógica. Foi 
utilizado nessa atividade prática o solo argiloso e outro arenoso em recipiente de 
plástico, para verificar o processo de permeabilidade do solo e capilaridade dos 
diferentes tipos de solos e sua influência no ambiente e na vegetação. Portanto os 
alunos obtiveram um desempenho relevante dentro da sala de aula, sendo possível 
observar que eles tiveram uma maior facilidade em adquirir o conhecimento quando 
se relaciona teoria-prática, melhorando o nível de aprendizagem, percebe se que o 
desempenho dos alunos é notório durante as práticas, além de contribuir 
significativamente e ter maior oportunidade para a formação inicial docente dos 
bolsistas do projeto PIBID. 
 
Palavras-Chave: PIBIB, Vegetação, Alunos, Solo.  
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A construção da consciência ambiental nas escolas exige um enfoque 
interdisciplinar que deve ser trabalhado por meio de práticas de ensino 
diversificadas. A participação ativa da sociedade nas questões ambientais, no que 
tange a conservação dos recursos naturais voltada para a sustentabilidade, é 
vertente da Educação Ambiental. Neste sentido, o presente estudo teve como 
objetivo demonstrar aos alunos do 6º ano “E” do ensino fundamental da escola João 
Nepomuceno Medeiros de Mallet, de Nova Xavantina – MT, sobre a temática “Água”, 
e aprofundar este conhecimento por meio de práticas diferenciadas. Para esta 
demonstração foram utilizados slides e projeções em forma de seminário, mas 
sempre aberto para questionamentos. Para o uso de termos técnicos e nomes que 
os alunos, por ventura, tivessem dúvidas, foi utilizado o quadro. Posteriormente, 
foram usadas sacos plásticos transparentes, que amarrados aos galhos de árvores, 
escolhidas aleatoriamente, para explicar a interação das plantas com o ciclo da 
água, através da transpiração, isso em ambiente aberto. Outra prática foi a utilização 
de uma bacia com água e papel higiênico para explicar a relação de capilaridade, 
juntamente com mais um prática que foi a de demonstração de solubilidade, usando 
dois copos, um com açúcar e outro com óleo para demonstrar a solubilidade da 
água sobre os demais compostos solúveis ou insolúveis. Após as práticas, 
confeccionamos questionários e discussões sobre a temática, onde os alunos foram 
muito bem, permitindo inferir que a prática utilizada contribuiu de forma positiva 
sensibilizando os alunos sobre a conservação do meio ambiente. 
 

Palavras-chave: Educação Ambiental, Água, Ensino. 
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Introdução 

Raphanus sativus L. é uma espécie pertencente à família Brassicaceae 

popularmente conhecido como rabanete. É uma planta herbácea originário da região 

Mediterrânea, suas raízes tem um ciclo curto de cerca de 30 dias, possibilitando um 

rápido retorno econômico (CARDOSO e HIRAKI, 2001). Fatores como luz, 

temperatura, água e vento influenciam no desenvolvimento das plantas, portanto 

necessita se conhecer o ciclo de vida do rabanete para bons resultados. 

Outro fator que pode interferir no sucesso da produção do rabanete seria a 

competição pelo espaço, uma vez que plantado muito aglomerado as plantas 

tenderiam a competir entre elas por luminosidade, nutrientes e água tendo efeitos 

diretos tanto na parte aérea quanto na parte subterrânea. 

 Ele produz raízes tuberosas, folhas e talos na parte superior. A raiz de cor 

avermelhada possui sabor picante, com poucas calorias e uma ótima fonte de 

vitamina C, fósforo e fibras, desse modo utiliza-se para alimentação. Para que 

ocorra um bom desenvolvimento das raízes o principal nutriente que necessita é o 

potássio, ele realiza importantes funções nas células das plantas e influencia 

diretamente no funcionamento dos tecidos da planta e em suas relações hídricas, 

como por exemplo, no transporte de açúcares e nos movimentos de sais monásticos 

na planta (KERBAUY, 2004). Sabendo-se da importância alimentícia do rabanete, 

este trabalho tem como objetivo verificar a produtividade primária e taxa de 

crescimento após 90 dias de cultivo. 

 

Material e Métodos 
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O presente estudo foi desenvolvido no Campus da UNEMAT, que se situa na 

latitude sul 14° 41` 43.7” e de longitude oeste a 052° 21` 05.8”, localizada no 

município de Nova Xavantina- MT. O clima do local é caracterizado como AW, ou 

seja, tropical segundo a classificação de Köppen, (1928). 

Foi feito um suporte para um pneu utilizando duas tábuas de 40 x 20 centímetros 

cada. O solo utilizado estava rico em compostos orgânicos e uma pequena 

quantidade de areia, sendo ela extremamente necessária no processo de filtragem 

da água acumulada, sendo assim foi depositada no pneu devidamente fixado ao 

suporte, com o auxílio de uma carriola e uma enxada, logo após foi feito a 

preparação do solo para ser depositado no pneu, porém, para não ocorrer à perda 

gradativa do mesmo cobriu-se a parte interna do pneu com capim. As sementes de 

Raphanus sativus L. foram adquiridas no comércio local. Para a proteção das 

plântulas foi utilizado uma tela de arame, impedindo a entrada de possíveis 

herbívoros de maior porte, e sobre essa tela foi colocado capim para a proteção 

contra a radiação excessiva sobre as plântulas. 

A confecção da parte estética do trabalho foi desenvolvida com o auxílio da turma do 

quarto semestre, na disciplina de didática aplicada ao ensino de ciências biológicas. 

Foi utilizado tinta à base de água branca para fazer o contorno do suporte e um 

corante vermelho solúvel em água para pintar o pneu, fizemos a aplicação da tinta 

com o auxílio de um pincel.  

Após o plantio o processo de desenvolvimento das mudas foi acompanhado pelos 

respectivos grupos, sendo irrigadas periodicamente pelos colaboradores do 

laboratório de ictiologia e limnologia. Com o desenvolvimento das mudas foi retirado 

o arame de proteção contra herbívoros e feito o desbaste em cada pneu, isso para 

que não ocorresse um acúmulo de mudas em um pequeno espaço, impossibilitando 

o seu desenvolvimento. 

Foram feitas duas medições, para verificar o crescimento médio das mudas durante 

seu desenvolvimento, sendo que em cada medição foram escolhidos 20 indivíduos 

aleatórios para ser feito a coleta dos dados de altura.  

Após os 90 dias foi feito a coleta de toda biomassa proveniente do plantio dos 

rabanetes, incluindo folhas, talo e raízes. O material foi limpo com água corrente e 

em seguida foi feito o peso úmido.  

Para a realização do peso seco as amostras dos rabanetes foram depositadas em 

um papelão fazendo um processo de pré-secagem expondo-as ao sol para acelerar 
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o processo de dessecação. Posteriormente foram colocadas na estufa para 

realização da secagem final do material. 

Para verificar se existe diferença entre a média da taxa de crescimento de rabanetes 

no mês de março e a média da taxa de crescimento de rabanetes no mês de abril, 

foi realizado um teste t pareado, uma vez que nossas amostras são dependentes.  

 

Resultados e Discussão 

As plântulas de rabanete apresentaram em média menor crescimento entre 15 e 53 

dias após a semeadura do que entre os dias 54 e 83 (t= 9,098 df=28,649, p<0,01) 

(Figura 1), onde as médias entre os dias (13-53= 5,725) e (54-83= 18,00) foram 

comprovadas diferentes pelo teste t. O desvio padrão na primeira medição foi de 

aproximadamente 13 cm e na segunda medição foi de 29 cm, ultrapassando a linha 

de desvio padrão. 

Figura 1: Teste t da taxa de crescimento de rabanetes entre os dias 15-53 e 54-83.  

O peso fresco do material coletado (raiz, caule e folha) foi de 62,37 de biomassa 

total e o peso seco foi de 45g. 
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As taxas de crescimento de acordo com o gráfico mostraram que houve diferença 

significativa (p= 0,01) entre as duas coletas, considerando que de março para abril 

houve um crescimento aproximado de 16 cm. FILHO (2006) trabalhando com o vigor 

de sementes de rabanetes obteve nos primeiros 18 dias do ciclo da cultura no 

máximo 7,9 cm.   

As mudas se desenvolveram em um ambiente bastante iluminado, esse fator pode 

ter influenciado significativamente em seu crescimento. Schuster et al. (2012) 

trabalhando com Raphanus sativus, analisaram que a redução da incidência de luz 

provocou obtenção de menores valores para número de folhas, fatores como riqueza 

do solo e disponibilidade de água também podem ter influenciado diretamente no 

desenvolvimento das mudas.  

Houve pouco desenvolvimento das raízes, pois o clima tropical do ambiente e a alta 

exposição ao sol pode ter influenciado diretamente em sua produtividade. Entre 

outros fatores que também influenciariam no rendimento das raízes seria a baixa 

fertilidade do solo (Camargo, 1984) e a competição natural entre as plantas, 

podendo ser um pequeno espaço ou poucos nutrientes. 

 

Conclusão 

As condições de luminosidade foram essenciais para o desenvolvimento dos 

rabanetes. As plântulas apresentaram um bom rendimento, sendo significativas as 

taxas de crescimento em relação aos dias. 

Foi identificado baixo rendimento na parte subterrânea, isso devido à falta de 

nutrientes necessários como fósforo e potássio para o desenvolvimento das raízes. 
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É comum em diversos municípios a busca do lazer pela população aos finais de 
semanas, onde possam trazer melhorias para sensações térmicas, devido ao clima 
quente de algumas regiões do Brasil, característico principalmente no verão, 
portanto, locais em contato com a natureza que apresentem cursos d´água como, 
praias, rios, córregos e cachoeiras, tornam-se alvos constantes, dos veranistas. Em 
consequência, a presença do homem na natureza traz vários problemas para o meio 
ambiente, pois nem sempre há consciência da população, principalmente no 
momento de descarte das embalagens consumidas nesses locais, como exemplo, 
alimentos, bebidas entre outros utensílios pessoais, os quais são observados, 
facilmente descartados de forma indevida nesses meios naturais. O descarte 
indevido de lixo, em meio aquático gera, diversos problemas ambientais entre eles 
podemos destacar, poluição dos rios, contaminação e morte da fauna e flora de 
entorno, alcançando níveis maiores de contaminação até mesmo nas espécies 
marinhas. O presente trabalho teve por objetivo sensibilizar a população do 
Município de Barra do Garças, quanto à conservação das praias locais. O trabalho 
foi realizado em julho de 2017, com os discentes do curso de Ciências Biológicas da 
disciplina de Biologia da Conservação. Os alunos fizeram abordagens aos 
banhistas, mostrando a importância da conservação da praia, sobre a destinação 
correta do resíduo produzido nesses ambientes e a consequência gerada por esses 
problemas para o meio ambiente, consequentemente para a sociedade e 
humanidade. Ao final do dialogo informal, foi oferecido um folder explicativo desses 
mesmos problemas e possíveis soluções e uma sacola para o devido recolhimento 
dos resíduos produzidos para serem descartados corretamente na lixeira mais 
próxima. A praia aparentemente parecia limpa, entretanto ao percorrer toda a sua 
extensão foi observado vários lixos espalhados: bitucas de cigarro, latas de 
alumínio, diversos tipos de plásticos. Muitos banhistas foram receptivos à 
abordagem, outros se mostraramindiferentes.  
 
Palavras-Chave: sensibilização; poluição de rios; conservação; meio ambiente. 
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Introdução 

 

A Amazônia possui quatro milhões de km2 (IBGE, 2013), sendo o maior bioma 

brasileiro e em segundo maior em extensão está o Cerrado, chegando a 

aproximadamente dois milhões de km2. A faixa de transição entre esses dois 

grandes biomas pode ser caracterizada como zona de tensão ecológica (ZTE), que 

se deve ao encontro natural entre os dois diferentes biomas, coincidindo também 

com uma área conhecida como arco do desmatamento (DOMINGUES & BERMANN, 

2012).  Estima-se que o bioma Cerrado tenha perdido cerca da metade de sua 

configuração original, perdendo lugar para as atividades de agricultura e pecuária. 

Muitas riquezas têm sido perdidas com isso. Por exemplo, nos cerradões existe uma 

enorme fonte de recursos que foram pouco estudadas e avaliadas sob aspectos 

importantes, como a sua automanutenção, e como esses ambientes estão se 

adaptando a essas novas condições.  

A serapilheira é um importante componente ecossistêmico, o qual inclui 

principalmente folhas, galhos, frutos, flores, raízes e resíduos animais (DIAS e 

OLIVEIRA FILHO, 1997). A partir do processo de decomposição, a serapilheira 

libera nutrientes para o solo, os quais serão reutilizados pelas plantas. A ciclagem 

desses nutrientes é essencial para manter a fertilidade do solo e o equilíbrio trófico 

do ecossistema. O período de maior produção de serapilheira na transição 
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Amazônia/Cerrado concentra-se no período seco (OLIVEIRA et al. 2016), padrão 

normalmente observado em florestas tropicais sob solos distróficos (VITOUSEK e 

SANFORD 1986). 

No entanto, não se sabe muito sobre as condições de variação e decomposição da 

camada de serapilheira em ambientes de cerrado e cerradão pós-distúrbio. Tais 

estudos são importantes e urgentes para se entender com são restabelecidas as 

condições para o próprio ecossistema se reabilitar e se auto nutrir em condições de 

solos distróficos (LE FLOC’H & ARONSON, 1995), onde o solo por si (fração 

mineral) é insuficiente para atender à demanda nutricional de uma floresta.  

Entender como ocorre essa automanutenção por meio da perda de biomassa e 

reciclagem de nutrientes é essencial para entender as estratégias naturais desses 

ambientes de risco, por isso este trabalho tem como objetivo determinar a taxa de 

decomposição através das sacolas de decomposição em um cerrado típico, 

cerradão preservados e em um cerradão em regeneração em áreas na transição 

Cerrado/Amazônia. 

Material e Métodos 

 

A coleta do material foi realizada no Parque Municipal do Bacaba (PMB), situado na 

região leste do Estado de Mato Grosso entre as coordenadas geográficas 

(14°42’02,3”S e 52°21’02,6”W), município de Nova Xavantina. O clima é do tipo Aw 

de Köppen (SILVA et al., 2008), com estações seca (abril a setembro) e chuvosa 

(outubro a março) bem definidas. A precipitação média anual é de 1.500 mm e a 

temperatura média mensal é de 25°C (MARIMON et al., 2010). 

Em cada uma das áreas cerradão (CD), cerrado típico (CT) e cerradão em 

regeneração (CR) foram inseridas as sacolas de decomposição para acompanhar a 

taxa de decomposição através do método de confinamento de serapilheira 

(BOCOCK; GILBERT, 1957).  

Confeccionamos um total de 90 sacolas de decomposição com tela de nylon de 20 x 

24 cm com malha de 2 mm e preenchemos com 10 gramas de folhas secas recém 

caídas de cada uma das áreas. As sacolas foram depositadas sob a camada de 

serapilheira nas três fitofisionomias em setembro de 2015. Foram coletadas 

aleatoriamente 15 sacolas de cada fitofisionomia e em seguida levadas para 

laboratório para secagem em estufa por aproximadamente três dias com 
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temperatura de 60°C. Após a secagem foi realizada a limpeza das folhas com 

pincéis para evitar a influência no peso de material externo, como detritos e solo 

aderido. Ao final do processo foi determinado o peso seco em balança de precisão. 

Avaliamos a taxa de decaimento da biomassa nas três fitofisionomias utilizando a 

análise de covariânca (ANCOVA) (ZAR, 2010) com auxílio do programa 

STATISTICA 10 (ZAR, 2010). A normalidade dos dados foi verificada pelo teste 

Shapiro-Wilk e a homogeneidade das variâncias pelo teste de Levene (ZAR, 2010). 

Todos os testes foram realizados ao nível de significância de 5%. 

 

Resultados e Discussão 

 

A decomposição da biomassa da serapilheira nas três áreas apresentou decaimento 

significativo ao longo do período de tempo estudado. O cerradão apresentou a mais 

forte relação entre o tempo e o decaimento de biomassa (r2= 0,79) em relação as 

outras duas fitofisionomias (Fig. 1). 

 

Figura 1. Biomassa remanescente (g) no cerradão (CD), cerrado típico (CT) e 

cerradão em regeneração (CR) aos 0, 30, 60 e 120 dias após o início do 

experimento (DIE) nas sacolas de decomposição em 2015 no Parque Municipal do 

Bacaba Nova Xavantina-MT. 

Haridasan (2000) verificou que há uma maior produção de serapilheira no cerradão 

do que no cerrado típico. Tal diferença ocorre devido as variações funcionais de 
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cada fitofisionomia (DELITTI, 1984). Sendo que a principal caraterística funcional em 

que diferencia essas duas fisionomias é a produção de folhas (CIANCIARUSO et al., 

2006) e consequentemente de biomassa de serapilheira representando um 

importante fator no aumento das taxas de decomposição que está diretamente 

relacionado com a quantidade de serapilheira (Warren & Zou, 2002). 

O cerradão em regeneração apresentou decaimento de biomassa da camada de 

serapilheira mais constante ao longo do tempo (r2 =0.71) que pode ser devido à 

condição da vegetação em estágio sucessional. Neste caso, os valores altamente 

significativos de decomposição x tempo indica equilíbrio no decaimento de biomassa 

e liberação de nutrientes, indicando uma forte relação com a automanutenção 

nutricional do ecossistema. Visto que o equilíbrio é atingido quando a quantidade de 

material produzido é igual à quantidade decomposta (Whittaker, 1975), pode se 

inferir que o cerradão em regeneração está em uma constante restauração. 

 

Conclusão 

 

O cerradão apresentou maior velocidade de decomposição. Isso demonstra que 

áreas preservadas apresentam um processo de ciclagem de nutrientes mais 

acelerada do que áreas em regeneração ou áreas savânicas. Tal resultado deve 

contribuir para manutenção e crescimento da floresta, como no caso do cerradão 

estudado. 
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TEATRO DE FANTOCHES: UMA FERRAMENTA PEDAGÓGICA DIFERENCIADA 

NO ENSINO-APRENDIZAGEM  

 

Andressa Soares Abreu1; Jesiel Silva de Sousa1; Italla Lúcia de Jesus1; Igor 

Lucas de Jesus1; Cecília Luzia Dourado2 

¹Graduandos em Ciências Biológicas, UNEMAT-NX; 
2
Doutora em Agronomia, docente pela UNEMAT-

NX. dressasoares8@gmail.com  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

São muitas as discussões referentes a como desenvolver propostas pedagógicas 

para alcançar o aluno na contemporaneidade, momento atual em que o educador 

necessita cada vez mais se apropriar de novas ferramentas e possibilidades na 

busca de ser não somente um bom mediador de conhecimento, mas também um 

profissional ativo, criativo, participativo e acima de tudo sensível. O mundo do teatro 

de fantoches para as crianças é um universo lúdico e curioso, trazer essa ferramenta 

para sala de aula muitas vezes pode ser o diferencial para despertar o interesse do 

aluno sobre qualquer assunto, por vários motivos os professores podem fazer uso 

do teatro de fantoches nas escolas, principalmente pela facilidade de utilização e 

confecção, que podem ser de materiais baratos ou até mesmo reciclados mostrando 

desde cedo a importância da sustentabilidade. Tenho em vista a importância dessa 

ferramenta pedagógica em sala de aula o trabalho teve como objetivo mostrar a 

necessidade de motivar professores a utilizar recursos diferenciados que ajudem a 

aprimorar o conhecimento do aluno de uma forma mais lúdica sob a temática do 

meio ambiente. Sendo assim foi apresentado pelos discentes da disciplina de 

Biologia da Conservação, da UNEMAT/NX um teatro de fantoches apresentado na 

Escola Municipal Monteiro Lobato no Município de Nova Xavantina-MT, com três 

turmas das séries iniciais. Durante todo desenvolvimento do teatro houve interesse e 

participação dos alunos, onde de uma forma divertida e simples foi transmitido a 

importância de se conservar o meio ambiente. Quando o educador se permite esta 

viagem ao autoconhecimento e ao entendimento do processo do teatro de fantoches 

como ferramenta pedagógica vê que tem aplicação não só para a criança, mas 

também para jovens e adultos, e que suas possibilidades interdisciplinares são 

inesgotáveis, além de potencializar a atuação do educador no processo de ensino-

aprendizagem. 

 

Palavras-Chave: Educação Ambiental; metodologia de ensino; sensibilização; 

 Teatro de fantoches.  
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UM EXERCÍCIO SOBRE EMPREENDEDORISMO 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciência Biológicas 

 

A educação para o empreendedorismo foi legitimada, até na mente de educadores 

mais puristas, que a consideravam meramente como ‘‘habilidades de escolas de 

negócios’’. Por isso, 20 alunos do 1º ao 3º ano, da Escola Estadual Juscelino 

Kubitschek de Oliveira, em Nova Xavantina, MT, foram desafiados a conseguir o 

máximo de dinheiro possível, utilizando apenas uma liga elástica.  O objetivo desse 

desafio era ensinar o espírito empreendedor, i.e, saber identificar oportunidades, 

alavancar recursos escassos, desafiar suposições pré-estabelecidas e ser criativos.   

Ao final foi aplicado um questionário avaliativo com o Google Forms ®. O primeiro 

grupo vendeu a liga e conseguiu 2 reais, trabalhando  com uma solução obvia; não 

conseguiu identificar nenhuma oportunidade para aumentar o recurso. O segundo 

criou uma estratégia de marketing para a liga como material de múltiplas funções e 

conseguiu 18 reais, sendo sua solução classificada como interessante, pois, 

conseguiu identificar uma oportunidade e alavancar o recurso; já o terceiro, utilizou 

uma caixa com uma pequena liga de um prendedor de cabelo, e convidava as 

pessoas a adivinhar o que havia dentro dela; caso acertassem, levariam o que eles 

tinham conseguido até aquele momento. E, caso não acertassem, poderiam doar 

algum valor, sendo a abordagem deles classificada como: criativa ao obter 48 reais. 

Este grupo conseguir articular todos os elementos do espírito empreendedor.  O 

último grupo não pensou em estratégia alguma, já que não buscou ir além das 

suposições pré-estabelecidas.  No questionário 89% dos alunos disseram que o 

desafio é uma boa forma de aprender o espírito empreendedor. Os alunos que 

tiveram sucesso foram aqueles que perceberam que a liga não era nada, e que 

precisavam redefinir a pergunta: como conseguir o máximo de dinheiro partindo do 

zero? A partir dessa constatação, não ficaram presos ao recurso inicial, e puderam 

utilizar os quatro componentes do espírito empreendedor. 

 
Palavras-Chave: Criatividade; Empreendedorismo; Educação. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

A estrutura do dossel é um componente-chave na dinâmica da vegetação, onde as 
folhas são elementos essenciais para as trocas de massa e energia no sistema solo-
planta-atmosfera. O dossel é a principal fonte de entrada de carbono em 
ecossistemas florestais ou savânicos. Dessa forma, utilizamos o Índice de Área 
Foliar (IAF) de um cerrado e de um cerradão na transição Amazônia-Cerrado com o 
objetivo de determinar a variação sazonal do dossel e melhor compreender as 
respostas deste componente funcional às variações sazonais do clima. 
Desenvolvemos a pesquisa em parcelas permanentes de 1 ha em um cerradão e em 
um cerrado típico, subdivididas em 25 subparcelas. Mensuramos o IAF por meio de 
fotografias utilizando uma câmera digital com lente hemisférica do tipo “olho de 
peixe”. Capturamos a abertura do dossel na vegetação nos meses de setembro e 
dezembro de 2015 e março e junho de 2016e analisamos as imagens no software 
Hemisfer. Verificamos que o índice de área foliar anual na fitofisionomia florestal foi 
maior (2,98 ± 0,13) que na savânica (1,44 ± 0,15). Constatamos que houve variação 
sazonal no cerradão (CD) e no cerrado típico (CT), com menor IAF nos meses de 
seca e maior nos meses de chuva (F(4, 192) = 5,30; p< 0,001). Verificamos que a 
maior diferença de dossel entre as áreas ocorreu em setembro, onde o IAF no CD 
foi 71,1% maior que no CT. Em dezembro foi verificada a menor diferença (38,7%) 
entre as fitofisionomias. As respostas do dossel ao clima podem indicar resiliência 
do conjunto de espécies à sazonalidade, mas também pode estar revelando 
estresse hídrico das espécies em ambas as formações.  

 

Palavras-Chave: Cerradão; Cerrado; Dossel; Fotografias hemisféricas. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Biológicas 

 

A distribuição da ordem Odonata pode ser influenciada pelo clima, fatores físico-
químicos e integridade ambiental, devido apresentar uma ampla variação de 
exigências ecofisiológicas. Nosso objetivo foi avaliar o efeito da largura e 
profundidade sobre a abundância de imaturos de Odonata. O material foi coletado 
no Córrego Bacaba em três porções (próxima a nascente, intermediário e foz), no 
período de fevereiro de 2012 a janeiro de 2016. As coletas foram realizadas em 
transectos de 100 metros lineares, subdivididos em 20 segmentos de 5 metros, 
utilizando um rapiché. Posteriormente, em laboratório, o material foi triado, 
conservado em álcool a 80% e identificado com bibliografias especializadas. As 
medidas de largura e profundidade do canal foram tomadas em cada ponto, 
utilizando-se uma trena e um correntômetro, respectivamente. Para avaliar o efeito 
da largura e profundidade sobre a abundância realizamos uma regressão linear 
múltipla. Nossos resultados mostraram que a largura e profundidade juntos não 
explicam a abundância de imaturos (F2,53=2.75, R²=0.30, p=0.07), e, apesar da 
profundidade ter dado valor de p significativo quando considerada sozinha 
(F1,53=4.38, R²=0.07, p=0,04), o efeito desta (R²) é muito pequeno. Acreditamos que 
a abundância não foi afetada pela variação na largura e profundidade, pois a ordem 
Odonata possui algumas espécies tolerantes às variações ambientais, dessa forma, 
apenas grandes variações seriam capazes de interferir na distribuição de 
abundância dessas larvas. Por fim, concluímos que não existe efeito das variáveis 
largura e profundidade sobre a abundância de larvas de Odonata do córrego 
Bacaba. 

 

Palavras-chave: Libélulas; Imaturos; Cerrado; Distribuição. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Humanas 

 

A extensão universitária é essencial para a construção e utilização do conhecimento 
produzido nas universidades, além de propiciar avaliações dos impactos das 
atividades científicas, técnicas e culturais para o desenvolvimento local, regional e 
nacional. Atividades extensionistas proporcionam aos acadêmicos vivências junto à 
comunidade fundamentais para a sua formação profissional possibilitando a 
compreensão de sua responsabilidade social. Neste sentido, o Projeto de extensão 
universitária “Biblioteca Itinerante: Leitura Viva!” da UNEMAT, Campus de Nova 
Xavantina, tem como objetivo difundir a leitura de forma dinâmica e colaborativa, em 
espaços formais e não formais do município de Nova Xavantina-MT.  Este projeto 
possui diferentes atividades na comunidade como leitura semanal no Hospital 
Municipal para crianças, jovens, adultos e idosos; oficinas quinzenais de leitura em 
uma escola municipal; recital de poesias no Centro de Convivência do Idoso (CCI) e 
oficina de contação de histórias infantis no evento cultural “Praça Viva! Cinema 
livre!”, que ocorre mensalmente na Praça Audimar Hemming, região central da 
cidade. Neste evento a equipe do “Biblioteca Itinerante: Leitura Viva!” organiza um 
espaço com livros, de diferentes temáticas, pendurados por barbantes para leitura; 
gibis e livros infantis para a contação de histórias para as crianças, além de distribuir 
e recitar poesias para o público em geral. Este espaço de leitura, do projeto, tem 
atraído, em média, de 15 a 20 crianças e seus pais para a leitura dos livros levados 
pelo projeto. O acervo do projeto, que é disponibilizado no evento, foi montado por 
meio de doações de livros pela comunidade acadêmica. A participação do público, 
em geral, nas atividades do projeto no “Praça Viva! Cinema livre!” nos permite 
concluir que esta prática cultural inclusiva é muito valorizada pela comunidade de 
Nova Xavantina-MT, além de incentivar a busca pelo conhecimento, por meio da 
extensão universitária. 
 

Palavras-Chave: cultura; extensão universitária; inclusão; leitura. 
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APONTAMENTOS HISTÓRICOS ACERCA DO BINÔMIO HOSPITALIDADE - 

HOSPEDAGEM 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

O termo hospitalidade, deriva da palavra francesa ‘hospice’, com significado dar 
ajuda/abrigo aos viajantes. A origem é tão remota que foi relatada na bíblia, livro de 
Hebreus, sendo este ato, bem visto pelas divindades. Neste universo, o presente 
estudo, busca destacar os principais aspectos históricos da hospitalidade, 
relacionados à hospedagem. Os dados foram gerados a partir de pesquisa 
bibliográfica, utilizando fichamento de livros e artigos. Observa-se que na 
Antiguidade a hospitalidade era voluntária, não visava lucro. Contudo, por volta de 
1700 a.C. com a popularização das tavernas, locais onde comercializava-se 
bebidas, servindo também de abrigo aos viajantes, inicia-se a oferta de hospedagem 
com fins lucrativos. Durante o século XIII, com a crise da peste negra na Europa, a 
oferta de acomodações foi interrompida pelo medo de contaminação, além da 
escassez de alimentos da época. Na Idade Moderna, as viagens se popularizaram, e 
surgiu o grand tour, viagens realizadas por jovens europeus abastados, com intuito 
de ganhar experiências. Na Idade Contemporânea, com a revolução industrial e a 
invenção da máquina a vapor, surgem as viagens de turismo organizadas. Após a 
segunda guerra mundial, os avanços nos meios de transportes e comunicação 
contribuíram para a melhoria da hospitalidade. A arte de bem receber sempre esteve 
ligada ao ato de hospedar, ao percorrer seu curso histórico, muitos dos valores da 
hospitalidade medieval foram mantidos, como a cordialidade, atmosfera agradável e 
abundância de alimentos, por exemplo. Os tipos de hospedagem também se 
diversificaram, a fim de atender uma clientela cada vez mais segmentada, variando 
entre empreendimentos em seu formato mais clássico até os mais alternativos como 
Couchsurfing1 e Airbnb2. Deste modo, a hospitalidade vem se adaptando as 
demandas ao longo dos tempos, mantendo, no entanto, sua essência, o bem 
receber, expressas na forma das mais diversas práticas, tangíveis e/ou intangíveis. 
 
Palavras-Chave: Hospitalidade; Hospedagem; Turismo. 

  

                                                           
1
Couchsurfing: Em português, a palavra Couchsurfing quer dizer ‘surfando no sofá’. É uma 

comunidade online que conta com mais de 400 mil anfitriões que oferecem hospedagem gratuita em 
suas casas. 
2
 Airnbnb: É um serviço online comunitário para as pessoas anunciarem, e reservarem acomodações 

e meios de hospedagem, permitindo alugar quartos ou todo o imóvel. O serviço está presente em 
mais de 65 mil cidades e 191 países. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Palavras-chave: capital; educação; fracasso escolar; trabalho. 

 

Introdução 

 

Historicamente, as ações voltadas à organização escolar produziram uma série de 

contradições que, dentre as quais, se encontra a problemática do fracasso escolar. 

Para se assimilar as causas do fracasso escolar, se faz necessárias algumas 

compreensões em uma perspectiva histórica e crítica sobre a referida questão 

escolar, as quais, temporalmente, afetaram e afetam a formação educacional 

daqueles que vivem do trabalho. 

Como se não bastasse a imposta distinção de espaços ao ensino-aprendizagem, 

materializada entre uma escola para aqueles que vivem do trabalho alheio e outra 

para os que vivem do trabalho, a responsabilidade do fracasso escolar foi 

comumente, ao longo da história, atribuída aos estudantes, associada à cor do 

educando, às questões de gênero, assim como às capacidades cognitiva e 

intelectual. 

Ademais, procurou-se apontar os adventos relacionados ao fracasso escolar, a partir 

dos anos de 1990, relacionados à reestruturação escolar, mais uma vez à luz dos 

interesses capitalistas, fomentados por organismos internacionais, baseados em 

uma proposta para o não estabelecimento de relações entre os elementos históricos 

e socialmente construídos e os objetos do conhecimento, salvo quando 

estabelecidos pela escola interessada a serviço do capital. Por fim, no chão das 

escolas hodiernas, apontaram-se algumas questões, e refletiu-se sobre alguns 

http://nx.unemat.br/sc/anais/
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fatores externos e internos que são inerentes aos dias que correm e que se efetivam 

inevitavelmente como fracassos escolares. 

 

Revisão de literatura 

 

O fracasso escolar no percurso do tempo 

 

Verifica-se que a raiz do problema, segundo Patto (1999), se inicia na Revolução 

Francesa (1789). A partir daí, com a destituição do poder político e econômico, até 

então, estabelecidos pelo clero e pela nobreza passam às mãos burguesas, 

empurrando grandes contingentes rurais para os centros urbanos.  Outro evento 

marcante foi a Revolução Industrial (1780), configurando, assim, o modo de 

produção capitalista e favorecendo os processos de industrialização, urbanização e 

migração. Tem-se aí a origem do trabalho assalariado e do trabalho alienado. 

(FORGIARINI & SILVA, 2007) 

Com a disseminação deste novo tipo de organização laboral fomentou-se a 

separação de classes, impactando nos processos de escolarização. Estes, por sua 

vez, passaram a responder aos anseios da classe burguesa emergente.  Tal 

advento reverberou nas instituições escolares, que passaram a atender tais anseios 

e formar a mão de obra almejada pela nova classe dominante. 

Destarte, verifica-se que, historicamente, essas ações têm atingido principalmente 

as classes sociais menos privilegiadas (FORGIARINI & SILVA, 2007), “pois a 

relação educativa enquanto expressão das relações sociais não interessam à 

sociedade capitalista” (SANFELICE, 2004, p.2). Dessa forma, surge escolas 

distintas, isto é, escolas para ricos e escolar para pobres e, nesse contexto de 

segregação, a escola para pobres (trabalhadores) não se encontram os mesmos 

recursos que a escola daqueles que vivem do trabalho alheio. 

Outro importante apontamento a ser mencionado refere-se as discussões realizadas 

acerca das questões raciais entre o fim do século XIX e início do século XX, as quais 

pautavam-se na crença de que os negros teriam menos capacidade de aprendizado 

que os brancos, além de questões relacionadas as diferenciações de gênero.  Além 

disso, outro ponto que merece destaque nas análises de PATTO (1999) estava 

relacionado diretamente aos sujeitos (educandos), em divórcio aos fatores externos 

ao ambiente escolar 
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À medida que a psicologia se constitui como ciência experimental e 
diferencial, o movimento escolanovista passou de seu objetivo inicial de 
construir uma pedagogia afinada com as potencialidades da espécie, à 
ênfase na importância de afiná-la com as potencialidades dos educandos 
(PATTO, 1999, p.87). 
 

Questão, também, atribuída ao fracasso escolar. Ademais, 

 

É importante notar que se nos anos de predomínio da teoria da deficiência 
cultural os aspectos intra-escolares receberam pouca atenção, se na 
vigência da teoria da diferença cultural a responsabilidade da escola pelo 
fracasso ficou limitada à sua inadequação à clientela, à medida que as 
pesquisas vão desvendando mais criticamente aspectos da estrutura e 
funcionamento do sistema escolar, ao invés de atribuir à clientela as causas 
do fracasso escolar ter sido superada, ela foi apenas acrescida de 
considerações sobre a má qualidade do ensino que se oferece a essas 
crianças. Neste sentido, a pesquisa no início dos anos 80 sobre o fracasso 
escolar repete, com algumas exceções, o discurso fraturado que 
predominou no período em que vigoraram as ideias escolanovistas, quando 
não repetem a tentativa de colagem deste discurso afirmando que a escola 
que aí está é inadequada à clientela carente (PATTO, 1999, p.154). 

 

Dessarte, o sistema capitalista continua buscando na escola o seu sucesso a partir 

de uma mão de obra que atendesse seus objetivos e, por outro lado, continua 

atribuindo aos educandos os seus fracassos, sob a égide de pensamentos 

meritocráticos. 

Nos anos que seguem, a partir da década 1990, os significados sobre o fracasso 

escolar tomam rumos diferentes, os quais nos permitem analisá-las por meio de 

suas condições e contradições. De acordo com Nagel (2006, p.1), “o final do século 

XX prometeu alargar as possibilidades de se conhecer em seus vários ninhos ou 

nichos antes não pesquisados e intensa campanha foi deflagrada para a superação 

da velha historiografia”. Para esta autora, a questão de fundo ao fracasso escolar 

reside na concepção de agências financiadoras da educação. 

 

Na perspectiva do Banco Mundial, a possibilidade de correção das 
diferenças de conhecimento entre pobres e ricos, é otimizada justamente 
porque o usuário do conhecimento-pronto, dispensado de racionalmente 
entender as causas do processo problemático que exige a interferência 
prática dele, fica desobrigado de examinar as razões determinantes de 
eficiência ou ineficiência dos métodos ou recursos empregados para a 
superação do mesmo problema. [...] Fica desobrigado de conhecer os 
nexos que unem a teoria à prática e eximido de conhecer símbolos ou 
terminologias específicas, atributos ou propriedades dos materiais. Livre, 
dessa forma, da necessária disciplina para organizar dados, investigar, 
examinar tendências, ter familiaridade com critérios de julgamento, com 
generalizações ou com estruturas teóricas que permitem, inclusive, 
previsões antecipadas dos fenômenos (NAGEL, 2001, p. 1). 
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A síntese de tais argumentos remete a pensar em uma construção do conhecimento 

que desprovê o educando de estabelecer relações entre elementos historicamente 

construídos em detrimento ao estabelecido pela escola interessada a serviço do 

capital. 

 

Inquietações hodiernas  

 

Com relação aos dias que correm no chão das escolas, as questões que se efetivam 

como fracasso perpassam por fatores externos e internos aos espaços escolares, os 

quais se vivenciam diariamente. 

Como fatores internos pode-se apontar a organização do trabalho pedagógico como 

um todo, desde o recebimento/acolhimento dos alunos ao espaço escolar, o 

acompanhamento, a inclusão dos alunos com necessidades educacionais 

especiais3. Nesse sentido, se faz necessário pensar numa pedagogia que acolhe e 

que trabalhe com a progressão do conhecimento significativo sobre os educandos.  

Como fatores externos ao espaço escolar, que influenciam diretamente na 

aprendizagem e na permanência na escola, pode-se apontar: as drogas; a violência; 

o álcool, o sexo; o trabalho necessário como base de ajuda e sustento para a família 

e a falta de compromisso da família em relação ao acompanhamento do filho na 

escola. 

Ainda, os novos aparatos tecnológicos4, notadamente ao “sabor” do capital, que 

estão postos em nossa realidade, cada dia mais inseridas na vida dos jovens e dos 

adolescentes, concorrem com significância às aulas. Estas, em sua maioria, de 

forma expositiva por não haver recursos materiais suficientes, e com recursos 

humanos (professores) desmotivados pelas baixas remunerações, longas jornadas, 

pelo pouco reconhecimento social e por muitos outros que acometem os espaços 

escolares. 

Todavia, surgem os questionamentos: o que fazer diante da problemática do 

fracasso escolar? A maneira como a escola organiza suas atividades escolares e a 

atitude da família frente aos estudos escolares de seus filhos pode ocasionar o 

                                                           
3
 Sejam estas físicas, mentais, visuais, auditivas, comportamentais, de raça, de etnia, de gênero, 

entre outras necessidades de inclusão. 
4
 Por outro lado, pais e responsáveis não estão conseguindo educar os filhos ou as filhas para o uso 

responsável de tais aparatos e consequentemente da internet e outros recursos tecnológicos. 
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abandono da escola pela criança, adolescente e jovem? Qual o papel da escola e da 

família, as quais são instituições responsáveis diretamente pela formação político-

social da criança, adolescente e jovem? Pode-se afirmar que a família não tem dado 

a devida importância para com a educação dos seus filhos? O que pensa a escola, a 

família e o educando a respeito do fracasso escolar? Objetivamente, o que estas 

instituições têm feito aos educandos que fracassam? Estes são alguns dos pontos a 

serem refletidos e discutidos na tentativa de abordar o fracasso escolar nos dias 

atuais. Por fim, será que os problemas supramencionados acometem as escolas 

daqueles que vivem do trabalho alheio, ou, somente aqueles que vivem do trabalho? 

 

Considerações finais 

 

Após os apontamentos e reflexões que se propôs, consideram-se como possíveis 

formas de minimização do fracasso escolar a instituição de políticas públicas 

perenes à educação, em detrimento a “arranjos” normativos constitucionais, 

principalmente noque tange à escolarização daqueles que vivem do trabalho, com 

vistas para uma formação desinteressada. 

Ademais, constata-se que a educação sob a ótica do capital é uma via de mão 

única, em atendimento às suas demandas, mas paradoxalmente no quesito 

formação de mão de obra aos seus anseios preconizam uma formação dualista para 

o qual se propõe, isto é, escolas distintas entre ricos e pobres, e outras para 

dirigentes e dirigidos na histórica divisão social e técnica do trabalho. 

Por fim, a escola que se almeja: desinteressada, com possibilidades de reflexões 

históricas e críticas, focada no educando e suas demandas, por meio conteúdos que 

possam sobrepor a histórica visão unilateral, são algumas vias para, ao menos, 

minimizar o fracasso escolar e oportunizar novas formas de vida ao trabalhador e 

intervenção social nos ambientes onde estão inseridos. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Socias Aplicadas 

 

Atualmente o artesanato está se tornando uma alternativa de renda para inúmeras 
pessoas. O artesanato é uma atividade desenvolvida manualmente, portanto através 
das quais as mulheres manifestam a criatividade espontânea. Este trabalho tem 
como objetivo entender o desenvolvimento do artesanato como fonte de renda para 
as artesãs residentes no município de Nova Xavantina – MT em 2017. Foi analisado 
na pesquisa 5 senhoras que realizam essa prática, aplicando um questionário na 
tentativa de obter dados empíricos sobre a importância da confecção das peças na 
vida dessas senhoras. Destaca-se através da pesquisa que o artesanato gera 
oportunidades de trabalho e renda, bem como possibilita interação social entre os 
sujeitos envolvidos, potencializando e explicitando a cultura local e regional, 
estabelecendo desse modo a formação de uma mentalidade “empreendedora” 
através da preparação das organizações das artesãs para a exposição e venda de 
suas peças. Para identificar tal potencialidade do artesanato, foi levantada por meio 
da observação e descrição das atividades realizadas pelas artesãs, bem como os 
aspectos naturais que compreendem o artesanato, visando, nesse sentido, 
possibilitar o estímulo a pluriatividade entre as artesãs. Espera-se com essa 
pesquisa uma maior divulgação desse trabalho, proporcionando assim, novas 
oportunidades de gestão e uso da participação efetiva das artesãs no 
desenvolvimento das suas obras, mostrando que as produções geram uma 
propulsão da renda local, bem como possibilitam uma interação social entre os 
envolvidos, estabelecendo uma qualidade de vida entre as mesmas.  
 
Palavras-Chave: Artesãs; Trabalho e Renda; Desenvolvimento Local. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

  

O objetivo desse trabalho foi compreender a importância do lazer para os idosos no 
município de Nova Xavantina, analisando particularmente o projeto “forró na terceira 
idade”. Sabe-se que o envelhecimento é um fenômeno biológico normal que atinge 
todos os organismos vivos, mas muitas pessoas não sabem lidar com esse 
processo. Diante disso, o centro de convivência do idoso (CCI) tem como foco o 
desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento 
saudável para os idosos que moram em Nova Xavantina MT, colocando em pratica 
exercícios físicos, como por exemplo; ginastica, natação, passeios turísticos, 
palestra etc. Pois estes melhoram a musculatura, ajudam a diminuir os riscos de 
doenças no coração, diabetes e obesidade, aliviam o estresse e ansiedade, entre 
vários outros benefícios. Nessa pesquisa, foi utilizado questionário, que fora aplicado 
a 15 idosos, buscando compreender a importância das atividades de lazer e 
recreação nessa fase da vida tendo como foco a dança. Ao realizar esta pesquisa 
obteve-se a constatação que através da dança os idosos podem aperfeiçoar 
qualidades físicas, atributos sociais, morais e éticos. A dança trabalha a memória, 
atenção, raciocínio, imaginação criatividade tudo que o idoso precisa. Ao praticar 
essas atividades oferecidas pelo CCI percebe-se que os idosos tem uma mudança 
em sua vida, pois com pratica dessas atividades proposta a eles, ocorre uma 
integração entre si. Dessa forma pode se observar que os idosos passam a ter uma 
vida mais descontraída, com mais socialização, onde ocorre também a integração 
de diferentes culturas no mesmo ambiente. 
 

Palavras-Chave: Terceira idade; Nova Xavantina; Lazer. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Palavras-chave: Alimentos; Hóspedes; Hotelaria 

Introdução 

 

Os aspectos culturais e identitários de uma localidade podem ser configurados como 

elementos turísticos de considerável significância e em meio a estes elementos, 

encontra-se a alimentação. Diante do fato que todo ser humano precisa se 

alimentar, surge a necessidade de entender não apenas o que se deve comer por 

questões de sobrevivência física, mas também, explorar os aspectos que tornam 

estes alimentos comestíveis, pois todo alimento torna-se um produto cultural a partir 

do momento que determinados grupos os definem como comida, por conseguinte, 

formam uma gama de aspectos que podem explicitar como vivem e se relacionam 

tais grupos sociais. No universo das atividades turísticas, o transporte, a 

alimentação, o entretenimento e a hospedagem formam seus pilares, seria 

praticamente impossível ao turista viajar e não comer, ou não ter onde ficar, assim 

como, não se alimentar ou transportar-se até o destino, princípio básico para que se 

realize turismo. 

Assim sendo, os meios de hospedagem são empreendimentos indissociáveis da 

atividade turística, dentre seus serviços, destacamos a oferta alimentar, mais 

especificamente o café da manhã, por se tratar de um instrumento capaz 

deapresentar produções culinárias dos locais, auxiliando no fortalecimento de 

expressões culturais e economia desta localidade (CARVALHO, 2010). 

Deste modo, esta pesquisa estabeleceucomo objetivo analisar os cafés-da manhã 

ofertados nos estabelecimentos de hospedagem de Nova Xavantina-MT, buscando 

identificar a presença e/ou ausência de produções locais que remetam à aspectos 

identitário e diferenciadores. A pesquisa voltada para temáticas desta natureza, são 
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relevantes, pois podem auxiliar em ofertas e demandas que ainda não se 

encontraram, mas que existem, tendo como base exemplos de hotéis que já ofertam 

tais serviços e são bem aceitos pelos hóspedes.  

 

Material e Métodos 

 

Esta pesquisa classifica-se comoexploratória, de abordagem quali-quantitativa, pois, 

é uma pesquisa com características qualitativas, uma vez que fez análise detalhada, 

abrangente, coerente e consistente, com interpretação de dados, argumentação e 

sugestões por parte do pesquisador, como também fez uso na estatística para 

quantificação numérica dos resultados.  A pesquisa exploratória, por sua vez, 

estabelece critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa e visa 

oferecer informações sobre o objeto desta e orientar a formulação de hipóteses 

(CERVO; SILVA, 2007).  

Para coleta de dados foi realizada pesquisa de campo, com observação sistemática 

dos cafés da manhã dos hotéis por meio de formulário estruturado bem 

como,aplicação de questionário com questões abertas e fechadas, aos gestores de 

sete estabelecimentos de hospedagem de Nova Xavantina, localizados na área 

urbana. Utilizou-se também, pesquisa bibliográfica, que, de acordo com Vergara 

(1998) trata-se deum estudo feito com base em material e estudos publicados, seja 

em livros, revistas, artigos, dentre outros.  

 

Resultados e Discussão  

 

O perfil dos participantes da pesquisa se apresentou da seguinte forma: dos sete(7) 

gestores, 2 são do gênero masculino e 5 do gênero feminino, o que indica a 

predominância feminina em cargos de gestão no universo estudado. Em relação à 

faixa etária,esta varia entre de 20 anos à superior a 40 anos, estando 4 dos 

participantes nesta última faixa.  

Em relação à oferta alimentar nestes estabelecimentos na refeição café da manhã 

são em sua maioria, frutas, pão de queijo, pão de forma e pão integral, bolos, 

omelete, leite, café e sucos naturais. 

Nota-se que o café da manhã destes estabelecimentos apresentam-se bastante 

variados e isto é um aspecto extremamente positivo para o hotel, pois, de acordo 
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com Soares (2008) o que maismotiva a curiosidade nos hóspedes é o tão aguardado 

café da manhã que deve ter uma variedade de sucos, pães, bolos, frutas, frios, 

produtos da terra e outros, deverão compor uma sequência lógica para o cliente se 

servir (SOARES, 2008). 

Quando questionados sobre a origem destes produtos, os gestores citaram que 

estes alimentos são fornecidos pelas padarias locais. O gestor de um dos hotéis 

afirmou que o estabelecimento tem produção própria de alguns alimentos. Entende-

se que a produção local é tudo que é produzido naquela área, no caso, Nova 

Xavantina. Muitas produções são locais, contudo, não diferenciados, pois, estes 

produtos podem ser encontrados em hotéis de outras localidades, não 

estabelecendo posições identitárias. E mesmo que estas existam, não se encontram 

destacadas em sua apresentação, como por exemplo: “geléia de caju produzida 

localmente”, ou “produzida pela Sra/Sr x, do assentamento y ou sítio z”.  

Em um documentário intitulado “Os tropeiros do parmesão”, elaborado pela Rede 

Globo e exibido no programa Globo Rural, onde é destacada a produção artesanal 

de várias iguarias e que alimentam o comércio (especialmente os meios de 

hospedagem) de Visconde de Mauá, um dos principais destinos turísticos do Estado 

do Rio de Janeiro, este instrumento diferenciador da oferta alimentar é utilizado. 

Durante a reportagem é apresentado todo trajeto que estes produtores realizam, 

assim como a produção de vários produtos, o que é que estas produções são 

elementos que atraem os turísticas e conferem sentido ao que se oferta. Pois não é 

apenas comida, é comida com história, que carregam nestas a cultura e os saberes 

de quem produz (CALDEIRA; FAVA, 2016), conferindo novos sabores à experiência 

alimentar. 

Assim, agastronomia é uma manifestação cultural importante, em que a cozinha é 

um símbolo da cultura, da memória e, também, da identidade de um povo, tanto que 

tem sido reconhecida como patrimônio cultural, o que contribui diretamente no 

processo de valorização do turismo cultural, pois, oferece experiências singulares ao 

turista e colabora na permanência das cozinhas regionais (LISBOA, 2015). 

Em uma atividade realizada por acadêmicos do Curso de Turismo-UNEMAT, foi 

produzido um breve levantamento sobre produtores locais que estão no município 

há alguns anos e fazem parte da história e da própria paisagem do local, neste 

trabalho foram identificados produtores de doces, saladas de fruta, derivados de 
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milho, etc. Elementos que poderiam fazer parte desta oferta alimentar nos meios de 

hospedagem locais de Nova Xavantina – MT. 

Ao serem questionados se conhecem pessoas que comercializam produtos 

alimentícios fabricados artesanalmente e que podem ser oferecidos nos cafés da 

manhã do hotel, a maioria (cinco gestores) afirmaram que conhecem, porém, 2 

tiveram resposta negativa ao procurar estas pessoas como fornecedores. Entre os 

alimentos citados por eles, estão: pães de queijo, roscas, salgados, petas, biscoitos, 

queijos frescos e frutas.  

As quitandas são marcadas pela transmissão oral do conhecimento, o ofício é 

transmitido entre as mulheres da família, sendo considerada uma herança, uma 

memória dos antepassados familiares. Há intensademanda especialmente turística, 

pela quitanda artesanal o que reforça a figura da quitandeira no cenário cultural e 

valoriza a tradição frente ao crescimento do número de padarias nas cidades 

pequenas (BONOMO, 2015). 

Desse modo, o uso destes produtos no café da manhã dos hotéis é uma forma de 

agregar valor aos serviços hoteleiros, assim como movimentar a economia local e 

valorizar as produções de conferem identidade ao destino, porém, verificou-se que 2 

(dois) gestores acreditam ser inviável ofertar alimentos de produção local no seu 

estabelecimento, segundo eles, por falta de fornecedores interessados. O que pode 

significar a necessidade de um levantamento minucioso destas produções locais e 

capacidade de oferta a fim de informar e confirmar tais possibilidades.Os demais (5 

gestores) afirmam que aparenta ser viável, necessitando apenas de planejamento.  

Estes dados apresentam-se de forma animadora, pois se um número expressivo de 

gestores se disponibilizam a iniciar este processo, pode motivar os demais a 

procurar os mesmos serviços quando notarem os resultados positivos por estes 

alcançados. Além disso, esta ação poderá ser uma alavanca para motivar os 

produtores locais a expandir os seus produtos, melhorar a qualidade e quantidade 

de produção, adequar o estabelecimento de acordo com as regras de vigilância 

sanitária, além de estimular ricas parcerias entre setor privado e academia por 

exemplo, no caso, UNEMAT, a fim de compartilhar conhecimento técnico, fator 

importante para viabilizar a comercialização dos produtos por eles produzidos não 

só nos hotéis, como também em outros estabelecimentos.  

Ações como estas podem ser visualizadas com sucesso em outras localidades, 

conforme exposto pelo Jornal Estadão PME, mostrando que muitos 
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empreendedores estão apostando na produção artesanal de alimentos como um 

novo nicho de mercado (TAMAMAR, 2013). Além disso, conforme assevera 

Rodrigues (2014) a gastronomia é uminstrumento fomentador para a criação de 

novos postos de trabalho, viabiliza a renda local das comunidades, gera empregos e 

atende a expectativa do visitante. 

Ainda na pesquisa, quando questionados sobre ter ou não interesse em 

participarem, juntamente com sua equipe de funcionários, de oficinas e palestras 

para apresentação de produtores, explanação de informações importantes sobre 

alimentos saudáveis com sabores locais, os benefícios disso para a economia local, 

para o desenvolvimento sustentável e para a economia local apenas 1 gestor se 

mostrou desinteressado, todos os demais demonstraram interesse em participar 

destes eventos para expandir seus conhecimentos e contatos. 

Esta abertura dos gestores em participar destes eventos denota um resultado 

positivo, explanando ainda que há possibilidades de que estes não apresentam 

produtos de produção local a seus hóspedes por falta de conhecimento a respeito 

dos benefícios que isto pode representar para a comunidade local, para o turismo e 

para o próprio estabelecimento que estes gerenciam.  

Segundo Barroco e Barroco (2008) várias são as matérias primas utilizadas no 

incremento da atividade turística, entre elas o patrimônio cultural de uma localidade 

constitui-se um importante eloentre o turismo e a cultura.Relacionar patrimônio e 

turismo é algo basilar para o sucesso da atividade, tendo em vista que este 

patrimônio detém, a princípio, o potencial para atrair turistas a uma determinada 

destinação. 

 

Conclusão 

 

Nota-se por meio dos dados coletados por esta pesquisa que ainda não há 

fornecimento de alimentos de produção local que possam contribuir para a 

construção de identidades gastronômicas no hotéis de Nova Xavantina, 

principalmente por falta de conhecimento sobre os benefícios disso para a 

comunidade local e para o próprio hotel, bem como, por falta de planejamento e 

engajamento com os produtores locais. 

No entanto, foi possível observar também que há abertura por parte dos gestores 

detes estabelecimentos em realizar este tipo de serviço, necessitando apenas de 
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engajamento entre estes e os produtores locais. Fato este que pode ser abraçado 

por instituições como a UNEMAT, representada pelo curso de Turismo, ao realizar 

levantamentos sobre fornecedores e eventos para apresentação destes aos 

gestores, assim como, explanação sobre a impotância desse tipo de parceria para a 

comunidade e para o turismo. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas. 

 

O objetivo dessa pesquisa foi evidenciar a participação das companhias brasileiras 
do seguimento de pavimentação asfáltica sobre o Índice de Sustentabilidade 
Empresarial-ISE. O ISE é uma nova tendência, cujo intuito é aplicar um questionário 
anual, avaliando perspectivas de sustentabilidade empresarial, visando o 
embasamento econômico, ambiental, social e governança corporativa, realizando 
uma análise comparativa do desempenho das corporações inscritas. O questionário 
é disponibilizado, aplicado e resultados divulgados pelo sitio eletrônico da 
BM&FBOVESPA, tornando esse sistema transparente e confiável. Por ser um 
dispositivo desbravador na América Latina, busca aprimorar sua organização, 
sensibilizar as empresas em virtude da relevância das questões ambientais presente 
em todos os questionamentos. O formulário é dividido em: Mudança de clima, 
Natureza do produto, Governança Corporativa, Econômico-Financeira, Ambiental, 
Social e Geral. Realizou-se uma pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, 
através da análise dos formulários preenchidos por 11 empresas brasileiras da 
pavimentação asfáltica entre os calendários de 2013 a 2015, são elas:  
Concessionária da Rodovia Presidente Dutra S.A.; Concessionária de Rodovias do 
Oeste de São Paulo-Via  Oeste S.A.; Concessionária Do Sistema Anhanguera - 
Bandeirantes S.A.; Rodonorte - Concessionárias de rodovias integradas S.A.; 
Rodovias integradas do oeste S.A.; Concessionária das rodovias Ayrton Senna e 
Carvalho Pinto S.A. ECOPISTAS; Concessionária ecovia caminho do mar S.A.; 
Concessionária ecovias dos imigrantes S.A.; Empresa concessionária de rodovias 
do sul S.A. – ECOSUL; Rodovia das cataratas S.A. – ECOCATARATAS; 
Ecorodovias infraestrutura e logística S.A. Os resultados da pesquisa apontaram que 
diante da quantidade de construtoras operantes no Brasil atualmente, percebe-se 
que a minoria apresenta preocupações com questões ambientais, pois visam investir 
e aprimorar outros setores da empresa, menosprezando os problemas que o meio 
ambiente enfrenta, muitas vezes por presumir ser um assunto polêmico e de cunho 
jornalístico. Incluir essa ferramenta eleva a empresa no mercado, atrai investidores 
interessados com assuntos sustentáveis, impondo maior confiabilidade e 
transparência às mesmas. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Nesta pesquisa foi abordada a questão da inserção do jovem indígena Xavante na 

cidade de Nova Xavantina-MT, com o objetivo de perceber como esse jovem é 

percebido e inserido na sociedade Nova Xavantinense, a partir da literatura já 

existente a esse respeito. A pesquisa se caracterizou como bibliográfica, posto que 

se baseou na análise de artigos disponíveis na internet. Verificou-se a existência de 

preconceito e discriminação por parte dos não-indígenas. Os jovens, atualmente, 

estão  sendo cada vez mais atingidos por problemas sociais, pois a criminalidade, 

drogas tem sido muito recorrente e, aos poucos, os jovens estão perdendo suas 

raízes culturais e morais. No caso dos jovens indígenas, isto é ainda mias 

preocupante, pois entram em contato com toda uma cultura nova e quer se envolver 

o mais rápido por pensar que é o melhor para si nesta fase da vida. Podemos citar 

como influência negativa que os jovens vêm sofrendo como: oferta de artigos ilícitos, 

além da influência cultural por músicas, filmes e mídias diversas. E com a 

curiosidade, já vem as propostas que o mundo de hoje em si oferece para o jovem, 

tais como: prostituição, crimes, drogas, mal uso da internet, dentre outros. Podemos 

perceber que os indígenas da etnia xavante, no município de Nova xavantina-MT 

estão cada vez mais modernos na sociedade, usando cortes de cabelo moderno, 

roupas da moda, dirigindo carros, motos, ou seja, se envolvendo mais no meio 

urbano. Isso pode abarcar pontos positivo e negativos, variando de acordo com a 

constituição social e cultural de cada indivíduo. 
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Palavras-chave: Mobilidade reduzida; Inclusão social; Turismo acessível. 

 

Introdução 

 

A atividade turística vem se aperfeiçoando com o passar do tempo e abrindo novas 

possibilidades. Dessa forma, passa a gerar divisas e renda aos destinos turísticos. 

Neste contexto, com o aumento das viagens e todos os avanços ocorridos nem toda 

a população pode ser beneficiada, pois as pessoas que possuem mobilidade 

reduzida, como gestantes, idosos, obesos, deficientes visuais, auditivos, e aqueles 

com algum outro tipo de necessidade têm encontrado dificuldade para praticar 

atividades turísticas, basicamente em razão da insuficiência de recursos materiais e 

humanos para atendê-los. 

De outro lado, o Ministério do Turismo acabou por entender que as pessoas com 

mobilidade reduzida temporária ou permanente possuem não só o direito, mas 

também a necessidade ao lazer como qualquer outra pessoa, e por meio de políticas 

públicas buscam sensibilizar, incentivar e promover o turismo acessível. 

Este olhar para o turismo acessível não fica somente limitado às atividades 

turísticas, mas abarca outros aspectos do cotidiano. A necessidade da 

sensibilização se estende a comunidade, aos empresários e ao poder público no 

sentido de planejar uma cidade que atenda igualmente a todos e todas. 

Nessa perspectiva, quando se trata de produção acadêmica sobre turismo acessível, 

observa-se a escassez de trabalhos e conteúdos. Não é diferente no tocante a 

acessibilidade quando se trata de serviços e adequações de infraestrutura em 

órgãos públicos e empresas privadas.  
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Seguindo esse pensamento, este estudo teve como objetivo geral discutir a 

acessibilidade no turismo a partir dos artigos publicados no Brasil, indexados em 

periódicos ligados e como objetivos específicos: identificar periódicos de turismo que 

publicaram artigos relacionados à acessibilidade e evidenciar o turismo no contexto 

da inclusão social por meio de suas atividades. 

 

Procedimentos metodológicos da pesquisa 

 

Em relação ao problema da pesquisa, ressaltou-se a falta de acessibilidade ou sua 

precariedade quando existente, nas estruturas, produtos e serviços turísticos. Isto 

posto, considerou-se que para prosseguir com a pesquisa seria necessário, para seu 

início, fazer uma seleção do que seria investigado.  

“A pesquisa bibliográfica é o ponto de partida de toda pesquisa, levantamento de 

informações feito a partir de material coletado em livros, revistas, artigos, jornais, 

sites da internet e em outras fontes escritas, devidamente publicadas” (MARTINS, 

2005, p. 86). 

Em seguida, realizou-se um levantamento das produções disponíveis em bibliotecas, 

internet, videotecas e outros meios disponíveis no intuito de se levantar materiais 

para o embasamento teórico do trabalho. Para confecção desta pesquisa, foram 

realizados levantamentos em livros e artigos, além dos periódicos investigados, 

considerou-se o período de fevereiro e março de 2017 para a busca dos artigos 

indexados aos periódicos que foram: Turismo em Análise, Revista Iberoamericana 

de Turismo, Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, Revista Acadêmica 

Observatório de Inovação do Turismo, Revista de Turismo y Patrimônio Cultural, 

Revista Brasileira de Ecoturismo, Revista Patrimônio Lazer e Turismo, Revista 

Turismo e Sociedade e Caderno Virtual de Turismo. Em seguida, aplicou-se o 

critério de seleção dos artigos, valendo-se das palavras-chave: acessibilidade, 

mobilidade reduzida e/ou deficiência. Ressalta-se que os artigos arrolados deveriam 

constar estudos de caso.  

A finalidade da pesquisa foi de caráter exploratório, levando em consideração que 

essa ocorre pelo pouco conhecimento a cerca do assunto abordado, buscando 

assim maior compreensão, tornando-o mais claro. Torna-se compatível com a 

pesquisa em questão, em particular, pela escassez de temas publicados sobre e 
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acerca de turismo e acessibilidade e de cidades consideradas acessíveis (GIL, 

1991). 

O trabalho apresentado é um fragmento da monografia intitulada “O desafio da 

acessibilidade no turismo” de autoria da Bacharela em Turismo Cristina Maria Silva 

Teixeira orientada pela Professora Dra. Rita Maria de Paula Garcia. 

 

Resultados e discussões 

 

As siglas utilizadas para cada tipo de situação ou necessidade são: PNE (Pessoa 

com Necessidade Especial), PCD (Pessoa com Deficiência), PCR (Pessoa em 

Cadeira de Rodas), PMR (Pessoa com Mobilidade Reduzida) e também PO (Pessoa 

Obesa) (CECHIN, 2014). Todavia, atualmente se utiliza a sigla PNE. 

Por meio da investigação, verifica-se que já existem estudos voltados para 

acessibilidade em Curitiba-PR (KUSHANO; ALMEIDA, 2008), Balneário Camboriú - 

SC (VIEIRA; MORASTONI, 2013), Brasília-DF (DUARTE; BORDA, 2013), Mossoró - 

RN (DUARTE; SOUSA, 2013), Belém-PA (PEREIRA, 2011) e Toledo-PR (BIZINELLI 

et al., 2014). No entanto, o que apurou-se foi que muitos locais não possuem 

infraestrutura adequada, e que outras vezes está preparado apenas para receber 

um público específico, que não necessita das mesmas adequações que as PMRs e 

PCDs. Assim, dificulta-se que todos e todas possam usufruir dos serviços ofertados. 

Dessa maneira, observa-se que certas localidades possuem algum tipo de 

infraestrutura em estabelecimentos, difundindo locais de uso comum e público. Por 

conseguinte, observa-se a precariedade dessas adaptações e adequações em 

ambientes de uso público, em face disso, nota-se também, que às vezes a 

acessibilidade é voltada apenas para um único público alvo e esquecem os demais 

que necessitam da inserção desta para poderem usufruir dos serviços ofertados. 

Nesse sentido, entende-se acessibilidade como a condição que se tem para 

utilização dos ambientes de forma autônoma ou assistida, proporcionando 

segurança às pessoas em todos os espaços e meios de comunicação e informação. 

Ademais, a acessibilidade não é restritiva àquelas pessoas consideradas deficientes 

ou que possuem a mobilidade reduzida temporária ou permanente (como 

cadeirantes, cegos, surdos, gestantes, pessoas que utilizem muletas devido a 

acidentes, idosos), esta diz respeito a um todo que necessitam da mesma atenção 
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para o seu bem estar, proporcionado uma qualidade de vida melhor (BRASIL, 

2009b). 

Entretanto, considera-se importante ressaltar que a acessibilidade não é apenas 

gastos que serão dispensados, mas sim empreender na oferta de bem estar a todos 

e todas. Em outras palavras, um investimento essencial que, certamente, trará 

benefícios múltiplos.  

Nesse contexto, devido a escassez de investimentos na infraestrutura muitas 

pessoas deixaram de buscar o turismo e de frequentar locais que não estão 

preparados estruturalmente e nem profissionalmente para atender este público e 

seus acompanhantes (BRASIL, 2009a). 

Os resultados alcançados demonstraram a importância de sensibilizar as pessoas e 

as instituições públicas e privadas nos destinos turísticos e não turísticos, tanto 

quanto a necessidade de mais estudos voltados a esta área.  

Além do mais, percebe-se a necessidade de se ter o turismo como um aliado para 

ajudar a disseminar a questão da acessibilidade para todos, proporcionando o bem 

estar à comunidade e também as PMRs temporária ou permanente. Como exemplo, 

se tem o município de Socorro, no Estado de São Paulo, que implantou a 

acessibilidade em suas instituições públicas e privadas, em parceria com a 

comunidade local. A experiência de sucesso fez com que o município se tornasse 

um destino acessível. Assim, Socorro é considerado o primeiro município brasileiro a 

ser totalmente acessível e um exemplo a ser seguido (BRASIL, 2008).  

Por fim, se salienta que locais acessíveis e profissionais preparados para ofertar a 

acessibilidade são necessários para que todos e todas utilizem dos produtos e 

serviços e dos locais turísticos e não turísticos, isto é, acessibilidade para todas as 

demandas e para que as pessoas possam fruir do lazer sem transtornos, 

impedimentos, barreiras e/ou impedimentos. 

Por último, constata-se que o turismo seria dessa forma (acessível) um fator de 

inclusão para essas pessoas, pois como dito pode proporcionar benefícios a 

visitantes e visitados. Nota-se que um projeto de acessibilidade não é só cabível 

como necessário pela insuficiência de infraestrutura para agregar, receber e incluir 

gente que possuem os mesmos anseios, desejos e necessidades como qualquer 

outra pessoa.  
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Conclusão 

 

É necessário planejar e estabelecer diretrizes para a acessibilidade, em busca de 

locais inclusivos a todos. Além disso, é condição indispensável capacitar pessoas 

para identificarem e lidarem com deficiências e necessidades especiais das pessoas 

e, assim, ofertarem serviços de qualidade aos turistas e demais a fim de otimizar a 

experiência. 

Evidencia-se a importância da acessibilidade e como as intervenções de políticas 

públicas e sensibilização se tornam fundamentais para a inclusão das PCDs e 

PMRs, proporcionando igualdade de direitos ao lazer. 

Portanto, todos precisam da acessibilidade, independente de sua condição física, e 

se fazem necessários materiais e mais estudos voltados para essa questão. Nesse 

sentido o turismo é um meio importante para ajudar a disseminar a viabilidade dessa 

inclusão. Este pode ser um grande diferencial na sensibilização da sociedade e 

efetivo auxílio por mais qualidade de vida. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Dentre os seis Biomas distribuídos por todo o Brasil, três deles podem ser 
encontrados no Estado de Mato Grosso: Amazônia, Cerrado e Pantanal, sendo o 
Cerrado considerado o segundo maior bioma do país, presente em 12 Estados, 
totalizando mais de 2 milhões de km², o que representa aproximadamente 20% do 
território brasileiro.  O Cerrado é formado por onze tipos fisionômicos diferentes, 
distribuídos em savanas, florestas e campestres, com outros vários subtipos. Em 
meio a estes espaços de cerrado, muitas plantas produzem frutos passíveis de uso 
culinário, utilizados na fabricação de doces, compotas, geleias, licores, bolos, sucos, 
dentre outras produções doces e salgadas. Deve-se ressaltar que fruto é o termo 
botânico aplicado ao órgão que tem função de proteger e disseminar semente. Fruta 
é o termo popular aplicado aos frutos doces e comestíveis, como banana, morango, 
abacaxi e uva, mas não aplicado ao tomate, que é fruto, mas não é doce. Neste 
universo, surge a necessidade de explorar a disponibilidade de frutos do Cerrado no 
município de Nova Xavantina-MT, passíveis de uso culinário, tanto para fins 
domésticos quanto comerciais. Para tanto, este estudo caracteriza-se como uma 
pesquisa qualitativa, exploratória, por meio de pesquisa bibliográfica, entrevista 
estruturada e observação sistemática. Os resultados parciais indicam que o 
município de Nova Xavantina apresenta uma diversidade de frutos do Cerrado como 
o baru, pequi, caju, mangaba, murici, jatobá todos com possibilidade de uso 
culinário, sendo o caju, o elemento de maior destaque.  Esta disponibilidade e 
variedade de frutos podem, por conseguinte, apresentar oportunidades para geração 
de trabalho, renda, assim como, formas de valorizar as produções locais, 
contribuindo para a construção de identidades gastronômicas locais/regionais. 
 

Palavras-chaves: Cerrado; Gastronomia regional; Valorização.  

  

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
195 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.195, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

PROJETO PRAÇA VIVA: COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ORGÂNICOS  

 

Viviane Furtado de Abreu1; Priscila Lacerda Vieira2; Marcelo do Nascimento 

Melchior3 

¹Graduanda em Turismo, UNEMAT; ² Graduanda em Turismo, UNEMAT; 
3
Mestre em Educação e 

Comunicação; docente UNEMAT. vi_fur@hotmail.com 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

O Projeto Praça Viva tem uma integração de varias atividades como capoeira, 

artesanato local, leitura viva, cinema ao ar livre, culinária e também a parceria da 

comunidade Banco da Terra com seus produtos orgânicos, doces caseiros e 

artesanato. Alguns produtores do Banco da Terra juntamente com incentivo da 

Professora Luciana Viegas da disciplina Turismo Rural da UNEMAT abraçaram o 

Projeto Praça Viva com o objetivo de a agricultura familiar crescer em âmbito 

econômico e social, mostrando o gradativo interesse e a crescente procura por 

produtos orgânicos. Essa pesquisa apresenta uma análise realizada com produtores 

do “Banco da Terra” que trazem seus produtos para serem comercializados aos 

sábados no projeto “Praça Viva” no ano de 2017. Doces caseiros, farinha, frango, 

frutas típicas, hortaliças dentre outras variedades, são produtos comercializados 

pelos produtores, na intenção de obter uma renda para a subsistência desses 

indivíduos, sendo que a agricultura familiar resgata receitas antigas sem agrotóxicos, 

sem conservantes e sem corantes, o que torna os produtos mais atrativos em 

relação aos industrializados. Como houve um crescimento muito grande com relação 

a preocupação com a saúde, as pessoas começaram a investir numa alimentação 

mais saudável, visando a qualidade dos alimentos com produtos mais saborosos e 

com um maior valor nutricional, além de respeitar e valorizar o meio ambiente . A 

qualidade desses produtos não está relacionada apenas á precaução com a saúde 

humana, mas á valorização do agricultor, associação deste com a natureza, e a 

preservação dos recursos naturais. 

 

Palavras-Chave: Agricultura Familiar; Produtos Orgânicos; Doces Caseiros. 
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Palavras-chave: qualidade de serviços; experiência turística; métodos de análises. 

 

Introdução 

Em termos gerais, a palavra qualidade remonta aos primórdios da humanidade. 

Todavia, como forma de gestão administrativa, a qualidade é relativamente nova. 

Nesse sentido, é factível afirmar que a inquietação dos pesquisadores em relação à 

qualidade de produtos e serviços remonta-se ao advento da Revolução Industrial, e 

como objeto de estudo acadêmico ganha relevo no decorrer do século XX. A partir 

dos anos 1980, nas ciências sociais aplicadas tais estudos passaram ser 

empregados, destacando-se os conceitos de Crosby (1988) e de Deming (1990), 

ambos enfocando os interesses do consumidor. 

Não menos importante, o método SERVQUAL, desenvolvido por Parasuraman, 

Zeithaml e Berry (1985), tem sido utilizado nas pesquisas turísticas em escala 

considerável. Frochot e Hughes (2000) visando analisar as questões de qualidade 

nas atrações de visitação aos espaços, ambientes e propriedades ligadas ao 

patrimônio histórico adaptaram o método SERVQUAL, desenvolvendo o método 

HISTOQUAL. No ano de 2004, em uma de suas publicações oficiais, a Organização 

Mundial do Turismo (OMT) preconizou alguns indicadores, com razoável 

semelhança ao método SERVQUAL, com vistas à elevação da qualidade no turismo. 

No ano seguinte, a agência portuguesa ARADE (2005), em busca da mensuração 

da qualidade do turismo em região de Portugal, denominada Vale do Rio Arade, 

também, de forma semelhante ao método SERVQUAL, criou instrumentos para 

qualificação e afirmação da Bacia do Arade como destino turístico de excelência. 
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Outro método, atualmente aplicado ao turismo, é o TOURQUAL, com foco na 

mensuração da qualidade percebida em serviços voltados aos atrativos turísticos. 

Sob o olhar do mercado turístico, a qualidade pode ser considerada como a 

dedicação da administração municipal e das instituições privadas para otimizar 

benefícios baseados numa maior eficiência na prestação dos serviços, a fim de obter 

a satisfação do visitante e do residente nos horizontes da experiência turística. 

Nesse contexto, esta revisão de literatura objetiva apresentar os principais métodos 

de análise da qualidade na perspectiva da experiência turística, detalhando suas 

variáveis analíticas. 

 

Revisão de Literatura 

Qualidade de serviços e experiência turística 

A qualidade garante a satisfação da demanda turística, devendo ser um processo 

contínuo por parte da empresa prestadora de serviços e do organismo promotor da 

atividade (OMT, 1998). De acordo com OMT (2004), destacam-se seis fatores que 

contribuem para a elevação da qualidade no turismo: segurança, higiene, 

acessibilidade, transparência, autenticidade e harmonia. Segurança diz respeito à 

eliminação de perigo real para a vida e saúde do turista. Higiene é preceito básico a 

ser encontrado em todos os tipos de estabelecimentos do trade turístico. A 

acessibilidade permite que todos possam utilizar produtos e serviços, eliminando 

assim, as barreiras físicas, de comunicação e de serviços. A transparência está 

associada à existência de informação fidedigna sobre as características do produto 

ou serviço. A autenticidade se determina dentro de um marco cultural e um de seus 

resultados é diferenciar claramente o produto de outros similares. Já a harmonia 

constante entre o entorno humano e natural, para não criar artificialismos na 

paisagem, poluição, entre outros danos ao meio ambiente, possibilita a 

sustentabilidade de um lugar. 

Ademais, o valor subjetivo da qualidade deve ser observado. “A qualidade nos 

serviços é uma percepção na mente do consumidor”, salienta Swarbrooke (2002, p. 

35). Logo, a qualidade de um produto dependerá de condutas, expectativas e 

experiências anteriores individuais do consumidor, como também dos benefícios 

buscados ao se fazer determinada compra, além da questão custo-benefício. 
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Conforme Gândara (2004), a qualidade dos destinos turísticos é o resultado do 

processo de satisfação das necessidades e dos desejos, tanto do visitante como dos 

visitados. Nesse sentido, há que se ter um equilíbrio na relação da satisfação dos 

turistas, de sua fidelização, bem como da rentabilidade para o destino, beneficiando 

o entorno, a população local e as empresas tanto públicas como privadas.   

O turista está virando um caçador de emoções, evoluindo assim do turismo visual 

para o turismo de experiência e de aprendizagem (MINISTÉRIO DO TURISMO, 

2006). Nesse sentido, a viagem é um movimento externo e interno ao turista. 

Externo porque desloca-se no espaço físico e no tempo. Interno porque seu 

imaginário segue na frente, instigando a intelectualidade e o emocional, preparando-

o para viver o inusitado em experiências únicas na revelação do desconhecido e do 

diferente (BENI, 2004). 

De fato, grosso modo, toda forma de turismo é uma experiência. No entanto, quando 

se enfatiza o termo experiência turística ou turismo experiencial, costuma-se dar 

vazão a possibilidade do novo, da interação sociocultural e dos aprendizados, que 

vai ao encontro dos princípios da qualidade no turismo. Gândara (2009) salienta que 

na atividade turística a experiência pode ser entendida como uma vivência pessoal 

que interfere no cotidiano do sujeito, reflexo de aspectos tangíveis e intangíveis que, 

em diferentes graus, proporcionam impactos de acontecimentos únicos e 

memoráveis, gerando assim, emoções, encantamento, histórias, sonhos e vivências 

que são utilizadas para entreter, fascinar e cativar o turista. 

Assim, a relevância da experiência turística depende cada vez mais da qualidade 

dos serviços turísticos e, para identificar a qualidade percebida pelo turista diferentes 

métodos de avaliação da qualidade podem ser empregados. 

 
Métodos 
 

Desenvolvido por Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985), o método SERVQUAL 

apresenta uma técnica que analisa as diferenças encontradas entre a qualidade do 

serviço prestado por uma empresa e a qualidade do serviço esperado pelo 

consumidor. No turismo, o método SERVQUAL tem sido bastante empregado. As 

dimensões de análise que compõem o método estão no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Dimensões de análise da qualidade do método SERVQUAL 

Tangíveis Referem-se ao aspecto das facilidades físicas, equipamentos, 
materiais pessoais e de comunicação. 

Confiança Corresponde à habilidade de organização para desenvolver o 
serviço prometido com confiança e precisão. 

Presteza/atendimento É a boa vontade de ajudar clientes e prover um serviço rápido. 

Garantia/segurança É o conhecimento e a cortesia dos funcionários e suas habilidades 
a inspirarem confiança e segurança (incluindo competência, 
cortesia, credibilidade e segurança). 

Empatia Corresponde à atenção carinhosa e individualizada que a 
empresa oferece a seus clientes (incluindo aproximação, 
comunicação e compreensão do cliente). 

Fonte: Parasuraman, Zeithaml e Berry (1985) 
 

Com base no método SERVQUAL, Frochot e Hughes (2000) desenvolveram outra 

ferramenta de avaliação da qualidade de serviços em atrações do patrimônio 

histórico, o método HISTOQUAL. A escala proposta pelos autores apresenta cinco 

dimensões, conforme apresentado no Quadro 2. 

Quadro 2 – Dimensões de análise da qualidade do método HISTOQUAL 

Responsividade Prestação de serviços entregue pelos profissionais. 

Tangíveis Autenticidade da propriedade. 

Comunicação Informações disponíveis sobre a propriedade, inclusive aspectos 
externos como localização, estacionamento e facilidade de 
acesso. 

Consumíveis Serviço oferecido em restaurantes e lojas do patrimônio 

Empatia Capacidade de adaptação para necessidades especiais dos 
visitantes.  

Fonte: Frochot e Hughes (2000) 
 

Referente à qualidade da experiência turística dos destinos, o trabalho intitulado “O 

Destino Turístico ARADE – Uma estratégia de intervenção” (AGÊNCIA ARADE, 

2005) tem como principal objetivo a criação de instrumentos para a qualificação e 

afirmação da Bacia do Arade como destino turístico de excelência. O modelo de 

gestão da qualidade do destino turístico assenta na análise dos vetores associados 

aos recursos (ambiente, território e ordenamento, cultura e patrimônio), ao processo 

de prestação do serviço (turistas, população residente, organizações) e aos 

resultados de desempenho do destino turístico. No Quadro 3, destrincham-se os 

indicadores em suas categorias avaliadas. 
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Quadro 3 – Dimensões de análise da qualidade do método ARADE 

Ambiente Qualidade das águas interiores superficiais; qualidade da água em 
zonas balneárias; qualidade dos portos de recreio e marinas; 
qualidade da água para consumo humano; qualidade do ar; 
eficiência dos sistemas de drenagem e tratamento de águas 
residuais; limpeza urbana; destino final dos resíduos sólidos 
urbanos; despesas dos municípios nos domínios da gestão e 
proteção do ambiente. 

Cultura e patrimônio Imóveis protegidos abertos ao público; itinerários de turismo cultural; 
realização de eventos; despesas dos municípios em atividades e 
equipamentos culturais. 

Território e 
ordenamento 

Espaços verdes urbanos; densidade das redes rodoviárias; 
saturação turística. 

População residente Satisfação dos residentes; qualidade de vida. 

 

Turistas Satisfação dos turistas; intenção de repetição da visita; intenção de 
recomendação. 

Organizações Receitas de aposentos; satisfação dos colaboradores; grau de 
envolvimento das organizações com sistemas de qualidade. 

Desempenho do 
destino turístico 

Taxa de ocupação-cama; estada média; quota de mercado; 
diversidade dos mercados de origem; sazonalidade. 

Fonte: AGÊNCIA ARADE (2005) 
 

Seguindo o caminho das experiências turísticas, retoma-se à escala TOURQUAL, 

desenvolvida por Mondo (2014) para mensuração da qualidade percebida em 

atrativos turísticos, que é composta por seis categorias de análise, as quais se 

expõe no Quadro 4. 

Quadro 4 – Dimensões de análise da qualidade do método TOURQUAL 

Acesso Permite a chegada do turista ao atrativo, possibilitando usufruí-lo de 
forma satisfatória. 

Ambiente Refere-se à ambientação do local visitado como iluminação, 
decoração, temperatura e conforto que os visitantes percebem.  

Elemento Humano A postura e o comportamento de funcionários serão determinantes 
para satisfação e uma percepção positiva do atrativo visitado. 

Experiência Está vinculada à experiência vivenciada pelo visitante, sendo 
que interação, vivências e emoções definirão a experiência do 
turista no destino. 

Segurança Segurança de forma geral, onde o turista sente-se protegido e 
mostrando a preocupação do atrativo com o zelo, o bem-estar dos 
visitantes e preservação do local. 

Qualidade Técnica Refere-se à qualidade na prestação do serviço, a capacidade e 
preparo que os prestadores de serviço oferecem aos 
consumidores/visitantes. 

Fonte: Mondo (2014) 
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Considerações Finais 

O estudo dos principais métodos de análise da qualidade na perspectiva da 

experiência turística permite concluir que cada um deles leva em consideração 

diferentes variáveis analíticas e, portanto, pode ser mais adequado para análise de 

setores específicos do sistema turístico. O método SERVQUAL é de longe o mais 

usado na mensuração da qualidade de serviços turísticos, mas outros métodos 

podem gerar resultados tão ou mais robustos do que ele. 
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Introdução 

Os conceitos de representação social e identidade, assumem cada vez mais, 

posições de destaque nas atuais conjunturas políticas, sociais, econômicas e 

culturais da sociedade contemporânea. O estabelecimento de fronteiras, ainda que 

borradas, ou seja, sem delimitações definidas com exatidão, ressaltam a construção 

de marcadores sociais, que operam sempre em formato relacional e nunca absoluto. 

A fim de entender, ainda que de forma superficial, relações entre representação 

social, construção de identidades e a gastronomia, realizamos uma revisão em 

literaturas voltadas para estas temáticas, com o intuito de identificar por quais razões 

e por quais meios, enlaces podem ser realizados dentre elas. Entender as 

representações construídas por meio da gastronomia, compreendendo os elementos 

que a tornam representativa para os sujeitos, apresenta-se como um desafio em 

direção ao entendimento de um universo comum a todos os seres humanos- o ato 

alimentar- mas muitas vezes, desconhecido e até banalizado em certas 

circunstâncias ou áreas, como a cultura gastronômica própria e do outro. Essas 

diferenças estabelecidas por meio da alimentação tornam-se assim, elementos de 

representação social, capazes de auxiliar na compreensão dos diversos aspectos 

que envolvem a vida em sociedade, como a construção de identidades, 

pertencimentos, fronteiras, dentre outros. Fatores estes, que tornam relevante 

pesquisas que versem sobre estes conceitos, teorias e possíveis relações.  

Revisão de literatura 
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Representações, identidades e gastronomia 

  

Entre os séculos XVIII e XIX, as teorias sociais se proliferaram em busca de 

entendimento e explicações das causas dos fenômenos sociais advindos das 

transformações ocasionadas pela decadência do sistema feudal e adesão ao novo 

sistema de produção chamado capitalismo. A teoria social clássica, buscou formar 

no século XIX uma moral única para a sociedade, que conseguisse abarcar e 

explicar os muitos fenômenos que compõem as formas de representar a realidade 

social. Já no século XX com o avanço da tecnologia, criação e especialização de 

novas áreas do conhecimento, diversas teorias emergiram, porém, sem a pretensão 

de formar uma moral ou pensamento único (MORIGI, 2004). 

Ainda assim, a criação de consenso se faz necessária, trata-se de um trabalho 

complexo, já que as sociedades são diversas, plurais e manifestam de forma global, 

com múltiplos pensamentos e representações (MORIGI, 2004). O caráter dinâmico 

das representações sociais é traduzido por meio de fenômenos específicos 

detentores de uma forma particular de compreender e de se comunicar, capazes de 

criar tanto realidade quanto senso comum.  

De uma forma geral, os estudos ligados à representação social se originaram da 

perspectiva sociológica e antropológica, marcados pela abordagem criada por 

Durkheim e de Lévi-Bruhl, sob a denominação de representação coletiva 

(MOSCOVICI, 2011a). Variados conceitos e nomenclaturas surgiram a partir deste 

momento, convergindo para o entendimento e explicação das relações 

estabelecidas entre o significado, a realidade e a imagem atribuída.  

A teoria das representações sociais estabelece o papel de conferir racionalidade à 

crença coletiva e a sua significação, portanto às ideologias, aos saberes populares e 

ao senso comum, colaborando para o entendimento que as representações sociais 

são racionais, não por serem sociais, mas por serem coletivas (MOSCOVICI, 2011a; 

2011b).  

De acordo com Durkheim (1989), as representações coletivas podem ser entendidas 

como o resultado de uma imensa cooperação que se promulga pelo espaço e pelo 

tempo, constituindo-se pela união, combinação e entrelaçamento de ideias e 

sentimentos provenientes do acúmulo experiências e saberes de múltiplas e 

sucessivas gerações, conferindo uma intelectualidade coletiva rica e complexa aos 
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seus produtores. A vida representativa constitui-se assim, como um todo, no qual 

todas as partes se interpenetram e se afetam continuamente, sendo construída por 

meio das interações sociais, contribuem para o entendimento de vários aspectos da 

vida social. 

Como um produto coletivo, as representações desempenham um papel importante 

na construção das identidades, entendendo que, a partir do momento que algo é 

representado e munido de sentido, pode se tornar parte das identidades de um 

indivíduo, grupo, nação. Entende-se por identidade a fonte de significado e 

experiência de um povo, algo construído valendo-se da história, geografia, biologia, 

instituições produtivas e reprodutivas, pela memória coletiva e fantasias das 

pessoas, pelos aparatos de poder e religião. Todo este material é então, processado 

e reorganizado em função das tendências sociais e projetos culturais existentes em 

sua estrutura social, como também sua visão de tempo e espaço (CASTELLS, 

2008).  

“A construção da identidade é um fenômeno que se produz em referência aos 

critérios de aceitabilidade, de admissibilidade, de credibilidade, e que se faz por 

meio da negociação direta com outros” (POLLAK, 1992, p. 204), ou seja, “as 

identidades são definidas por contraste, apresentando-se por oposição a outras 

categorias e referências” (SALLUM JR. et al, 2016, p.11). Aceitar, admitir e acreditar 

que determinados elementos possuem as características necessárias para nos 

traduzir e representar, corrobora para a formação das identidades individuais e 

grupais, necessárias à existência humana como seres sociais.  

As representações e identidades podem se originar das mais variadas fontes, sendo 

uma delas a alimentação e seus aspectos circundantes. A linguagem alimentar pode 

assim, representar identidades, posições sociais, gêneros, significados religiosos, 

dentre outros aspectos. As escolhas ligadas à alimentação, passam então, a 

estabelecer fronteiras e indicar pertencimentos (MONTANARI, 2013), distinguindo as 

características que tornam o “meu prato” diferente do “seu”. 

O ser humano se alimenta não apenas de carnes e vegetais, mas também de 

imaginário. Com esta afirmação o sociólogo francês Claude Fischler (1995), salienta 

que o ser humano não se alimenta apenas de vitaminas, proteínas e outros 

nutrientes, instigando um olhar mais abrangente em relação ao universo da 

alimentação. Maciel (2001) indica que o alimento pode ser traduzido por meio de sua 

ordem nutricional, contudo, adiciona que seria incompleto se deixasse de lado seu 
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aspecto cultural, sugerindo assim, uma investigação acerca da relação gastronomia 

e cultura. 

A gastronomia é um ramo que abrange a culinária, as bebidas, os materiais usados 

na alimentação, além disso, abarca outros aspectos culturais a ela associados, 

como o vestuário, o ambiente, a música, a dança, dentre outros componentes que 

acompanham e completam o ato alimentar. Pode ser compreendida como o 

“conjunto de saberes sobre a construção do prazer ao comer” (DÓRIA, 2006, p.16-

17).  

Cada cultura gera uma gastronomia peculiar, com sabores e saberes que remetem 

aos modos de vida de seus produtores, o que resulta em receitas, ingredientes, 

aromas, técnicas de preparo, maneiras de servir e comer, plantar, colher e 

armazenar característicos desta população.  

Com o processo de globalização, o alimento se desloca de sua territorialidade para 

ser distribuído em escala mundial (ORTIZ, 1998). A fim de manter suas 

singularidades, neste mundo “sem barreiras”, esforços são dispensados com o 

intuito de preservar e a valorizar o conhecimento inerente às práticas gastronômicas 

das cozinhas regionais, que identificam uma localidade e/ou grupos. Neste contexto, 

a gastronomia configura-se como um instrumento de identificação, pois por meio 

dela, torna-se possível conhecer a história, hábitos, costumes e a identidade de um 

povo (DÓRIA, 2006; SCHULTER, 2003).  

O sistema alimentar contém e transporta a cultura de quem o pratica, sendo estes, 

depositários das tradições e identidade de um grupo (MONTANARI, 2013). Uggioni 

(2006), Canesqui (2005) e Lody (2004) compartilham esta ideia e adicionam que, os 

modos alimentares se articulam com outras dimensões sociais, especialmente a 

identidade.  

Essa construção identitária por sua vez, vai se moldando a partir do momento em 

que um determinado grupo se apropria de seus valores e manifestações, 

transmitindo-os ao longo de suas vidas de forma dinâmica, de acordo com as 

realidades vivenciadas. “Desta perspectiva, as culturas são sistemas adaptativos, e 

em conjunto, reúnem um repertório quase infinito, correspondendo cada cozinha a 

uma transação intensa do homem com o meio ambiente específico” (DÓRIA, 2006, 

p.18), capaz de contar suas histórias, vivências, crenças, hábitos e reconhecer em 

todos e em muitos outros aspectos, elementos que são gerais, mas que também 

destacam suas unicidades.  

http://nx.unemat.br/sc/anais/
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Considerações finais 

Os saberes e fazeres dos sujeitos, construídos ao longo dos tempos, compõem o 

que denominamos cultura. Esta por sua vez, pode ser expressa de variadas formas, 

múltiplas representações são construídas conscientemente e inconscientemente, a 

fim de conferir uma ideia geral, sobre determinado objeto, situação, grupos, etc. 

Neste universo das representações, a gastronomia caracteriza-se como uma forma 

de representar e apresentar os saberes e práticas ligadas ao ato alimentar. 

Elementos estes, capazes de auxiliar na tradução do que se passa dentro dos mais 

variados grupos, falamos aqui dos grupos humanos, mas até mesmo no mundo 

animal, a alimentação é fator explicativo para muitos tipos de comportamento e 

ações. Identificar e entender como estes elementos se entrelaçam, auxiliam a 

visualizar o mundo e as relações sociais que o formam, assim como, o sentido dado 

pelos sujeitos à suas ações. 

O enlace representação-identidade-gastronomia, indica assim, formas de ver estas 

representações por meio da comida e dos rituais que a rodeiam, como elementos 

explicativos da vida em sociedade, passíveis de auxiliar na construção de não 

apenas uma identidade, mas várias, a partir da noção de que “os indivíduos que as 

reivindicam desdobram-se em agentes de várias coletividades e pertencimentos” 

(SALLUM JR. et al, 2016, p.12). 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

A atividade de pesca é entendida como a prática de capturar ou extrair algo da água, 
praticada há muito tempo como modo de sobrevivência e lazer. O turismo de pesca 
é um dos segmentos que mais cresce no mundo, bem como no Brasil em 
decorrência da sua diversidade da ictiofauna. O meio ambiente do local e sua oferta 
turística são a principal motivação para que o turista de desloque ao destino com 
intuito da atividade da pesca, então para este segmento se desenvolver 
ordenadamente demanda conhecimento e planejamento turístico e ambiental, 
pensando na conservação e integração da comunidade do entorno, atividade 
importante para a região por gerar empregos e a demanda deste segmento tem 
crescido, assim a economia do local tende a crescer também. Nesse aspecto, 
observa-se da região do Rio 7 de Setembro, no município de Canarana-MT. No local 
encontram-se 3 ranchos e 2 pousadas com estrutura de hospedagem, alimentação e 
suporte com equipamentos e serviços de guia (pirangueiro) aos turistas. Estes meios 
de hospedagem foram instalados motivados pelo fluxo de pescadores e turistas, 
porém, sem qualquer forma de planejamento. Assim, este trabalho objetiva analisar 
o desenvolvimento do turismo de pesca na região do Rio 7 de Setembro em 
Canarana-MT. Para tal, utilizará a pesquisa descritiva para obter melhor 
compreensão do assunto, e também como técnicas as pesquisas bibliográficas e de 
campo, o principal instrumento de coleta de dados será a entrevista estruturada e 
registradas em gravador de voz com os donos das 5 propriedades e os dados da 
pesquisa serão analisados valendo-se da abordagem qualitativa. 

Palavras-chave: Turismo de Pesca, Rio 7 de Setembro, Desenvolvimento. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Com o desenvolvimento tecnológico a sociedade foi obrigada a ceder maior parte do 
tempo ao serviço, e mesmo no momento do lazer e ócio a preocupação com o 
trabalho e o lucro não deixa de existir. A sociedade acabou de forma indireta se 
“escravizando” e se tornando movida pela loucura das grandes metrópoles. Além do 
modo tradicional de turismo, o campo vem se tornando a cada dia o palco de novas 
atividades como o turismo rural. Com isso os hotéis fazenda vieram como ótimos 
meios de escapar da grande bagunça social por transferir a pessoa de um lugar 
cheio de preocupações, ansiedade e cansaço a um lugar tranquilo e aconchegante. 
Os hotéis fazendas atualmente são muito procurados por proporcionarem atividades 
diversas de lazer relacionadas com o aprendizado e a autenticidade como 
gastronomia, a pesca, a admiração de paisagem e outros trabalhos manuais. As 
pessoas procuram de fato a tranquilidade do campo e ao mesmo tempo o conforto 
da modernidade. O turismo rural vem como um grande facilitador para a vida das 
pessoas modernas, pois os caminhos alcançados pela tecnologia a cada dia 
ameniza o conhecimento pelo momento vivido pelos antepassados e acaba 
tornando a sociedade robótica movida pelo trabalho. A pesquisa analisou 1 (um) 
hotel fazenda na cidade de Nova Xavantina Mato Grosso, entrevistando 
frequentadores desse ambiente. Foi destacado na entrevista que no hotel fazenda 
analisado, os frequentadores buscam a possibilidade de obtenção de lazer de uma 
forma espontânea em contato com a natureza, sem ter horários marcados para 
execução de tarefas e competições por vagas como em parques, hotéis 
convencionais e restaurantes, que são locais geralmente buscados na atividade 
turística. Conclui-se que o hotel fazenda analisado foi apresentado pelos 
frequentadores como: elegante e confortável, com características rusticas, mas sem 
deixar de ter sofisticação.  

 

Palavras-Chave: Hotel Fazenda; Meio Ambiente; Turismo Rural. 
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EIXO TEMÁTICO: Ciências Sociais Aplicadas 

 

Observa-se que, cada vez mais o fenômeno turístico ganha propulsão em diversos 
destinos espalhados pelo globo terrestre, atividade a qual permeia uma vasta gama 
de segmentos distintos, dentro os quais destaca-se aqui o turismo gastronômico, 
cujas origens estão na França, no Século XIX, e que vem se expandindo cada vez 
mais, com circuitos e eventos gastronômicos de grande representatividade, 
especialmente na Europa,  e que mais recentemente vem se expandindo também no 
Brasil. No território brasileiro, aponta-se especialmente para a região sudeste, onde 
há muitas rotas turísticas  as quais possuem na  produção gastronômica seu atrativo 
principal, tendo como protagonistas pequenos produtores de agricultura familiar. 
Com base nisso, esta pesquisa será realizada no Assentamento Banco da Terra, 
localizado a 12km de Nova Xavantina-MT, com objetivo de resgatar a cultura 
alimentar dos assentados, relembrando as técnicas de plantio e de preparo de 
produtos dentro da comunidade rural, como um modo de fomentar o turismo rural e 
gastronômico nessa comunidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, cujo método 
aplicado será o qualitativo, descrevendo aspectos culturais do ambiente rural, 
verticalizando e aprofundando acerca da gastronomia desenvolvida pela 
comunidade local. Espera-se que esta pesquisa seja um viés para se traçar 
caminhos capazes de fortalecer a cultura rural do assentamento Banco da Terra, 
bem como propiciar alternativas de renda para os mesmos, onde, a gastronomia 
local poderia ser transformada em produto turístico. 
 

Palavras-chave: Turismo rural; Agricultura Familiar; Desenvolvimento local. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

No intuito de abordar a importância de ações em prol da segurança dos 

trabalhadores na obra de construção civil, em consonância com a NR 4 do Ministério 

do Trabalho e Emprego (MTE), foi realizada uma coleta de informações no canteiro 

de obras da Empresa 3 Irmãos, responsável pela construção da rodovia estadual 

que interliga o município de Nova Xavantina a Campinápolis, para identificar os 

riscos oferecidos. A construção civil é um dos setores econômicos que se destaca 

em números de acidentes, tornando-se uma das maiores preocupações para com 

aqueles que se dedicam diuturnamente em canteiros de obras. Sendo esses 

acidentes, em grande parte, gerados pela falta de treinamento e equipamentos 

adequados ao serviço que o trabalhador está realizando, pois, os serviços 

executados em uma obra de construção civil geralmente apresentam riscos, como 

trabalhos em alturas, utilização de maquinário pesado e produtos químicos, o que 

exige atenção redobrada. Desta forma, existe a necessidade de promover a cultura 

de segurança e do bem-estar do trabalhador como uma estratégia prioritária nas 

obras de construção civil, por meio de ações que priorizem a integridade física dos 

colaboradores. Nessa pesquisa foi verificado que alguns funcionários não utilizam 

equipamentos de proteção individual (EPI’s), e que nem todos possuíam cursos e 

especializações para o trabalho que desempenhavam, o que pode resultar no 

aumento do número de acidentes de trabalho. Conclui-se que o que agrava os casos 

de acidentes são negligencia por parte de alguns trabalhadores e falta de perícia do 

responsável pela obra, que pecam em não exercer o trabalho conforme as normas 

de segurança estabelecidas, faz-se necessário que se adote um maior policiamento 

entre os colaboradores e uma melhor vistoria pelo encarregado geral. 

 

Palavras-Chave: Acidentes; Riscos na Construção; Engenharia Civil. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

Nos últimos anos, o tema corrupção ganhou grande destaque nas mídias e no meio 

acadêmico. As estimativas dos valores são imensas, consequentemente os 

exemplos espalhados por todo o território brasileiro afirmam que a corrupção rouba 

o futuro dos indivíduos e mata milhões de inocentes. Chega a ser inacreditável o 

quanto ela está escancarada, e os únicos que pagam por isto é a sociedade que 

necessita dos serviços públicos. A corrupção diminui a capacidade de investimento, 

ao invés de todo o recurso solicitado ser investido consequentemente aumenta a 

desigualdade no país, somente uma pequena parte é destinada às obras. Por conta 

desta o Brasil se prende na situação atual da falta de infraestrutura e criminalidade, 

se limita a crescer e se desenvolver. Afinal, inúmeras escolas, hospitais, 

pavimentações de ruas, saneamentos básicos, entre outros, poderiam ser 

construídos com esse dinheiro que é desviado. Foram feitas varias investigações 

sobre a construção do Veículo leve sobre trilho (VLT) em Cuiabá- MT que estava 

prevista para a Copa do Mundo de 2014 e está parado por falta de dinheiro, 

segundo o governo já foi repassado R$ 1 Bilhão e a empresa quer mais R$ 1,2 

Bilhão para o termino do VLT, o que foi bastante questionado e devido isso, por 

determinação da Justiça Federal, agora um estudo deverá avaliar a viabilidade de 

conclusão das obras na região metropolitana da capital. Os municípios e os estados 

justificam dizendo que surgiram alguns imprevistos não incluídos no orçamento 

inicial das obras, porém as pesquisas dizem que houve fraudes nas licitações. 

Dados da Controladoria-Geral da União-CGU mostram que de mil municípios 

fiscalizados, 80% dos municípios apresentam algum tipo de irregularidade grave em 

licitações. Portanto, este caso é bastante complexo e requer atenção de todos, pois 

quem sai perdendo sempre é a população.  

 

Palavras-Chave: Corrupção; Governo; Licitação. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

A Indústria da Construção Civil é uma atividade econômica que envolve tradicionais 

estruturas culturais e políticas. É nacionalmente caracterizada por apresentar um 

elevado índice de acidentes de trabalho. A construção civil é um tipo de atividade 

que envolve diretamente a mão de obra do trabalhador, o serviço braçal no uso de 

máquinas e equipamentos estão expostos a grandes riscos e todos eles podem 

comprometer a integridade física e/ou a saúde dos operários. Dada a importância 

que a Engenharia de Segurança representa, o presente resumo tem por objetivo 

realizar uma revisão de literatura sobre a segurança no trabalho aplicada ao setor da 

construção civil para a redução de acidentes. A pesquisa foi realizada na cidade de 

Nova Xavantina-MT, e foi constatado que os erros mais comuns no canteiro de obra 

que podem causar acidentes são: 1-Desorganização: um canteiro de obra 

desorganizado é um ambiente de risco e pode causar acidentes! Para evitar 

qualquer problema, é essencial manter os equipamentos e ferramentas 

armazenados adequadamente. 2-Desatenção: muitas vezes um trabalho repetitivo 

se torna automático. O trabalho na construção exige concentração e foco nas 

tarefas. 3-Queda de materiais: um risco muito alto em uma construção é a queda de 

materiais de construção, tais como tijolos, azulejos, blocos e outros. Para prevenir 

acidentes é obrigatório o uso de EPIs. 4-Dermatoses: Alguns materiais usados em 

obras tais como cimento, argamassa ou cal podem causar alergias devido aos 

químicos presentes em sua composição. Para prevenir esses problemas, o 

recomendado é usar luvas de proteção adequadas. 

 

Palavras-Chave: Prevenção. Acidentes. Engenharia Civil. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

Acessibilidade em termos gerais, não apenas permite que pessoas com 

necessidades especiais ou mobilidade reduzida possam participar de atividades que 

incluam o uso de produtos e serviços, mas a inclusão e extensão do uso destes por 

todas as parcelas presentes na sociedade, tendo em vista sua adaptação e 

locomoção, eliminando as barreiras garantindo assim a segurança e integridade 

física de pessoas com necessidades especiais ou de mobilidade reduzida, 

assegurando assim o direito de ir e vir. O objetivo do presente trabalho é evidenciar 

a importância de projetos que atendem as necessidades de locomoção na 

sociedade e em especial no campus UNEMAT de Nova Xavantina MT, cujo local 

não fornece acessibilidade que venha atender a todos. As informações que 

embasarão o trabalho serão reunidas por meio de referências bibliográficas e 

questionário que fora aplicado aos discentes da universidade. Seguindo essa linha 

de pensamento, toda edificação e/ou local de acesso, deve e tem que ser projetada 

nos princípios de desempenho universal, ou seja, acessível a todo e qualquer 

cidadão independentemente do tipo de deficiência que o mesmo apresenta. 

Segundo a ABNT NBR 9050 de 11 de outubro de 2015, estabelece critérios e 

parâmetros técnicos a serem observados quanto ao projeto, construção, instalação e 

adaptação do meio urbano e rural das edificações visando condições para 

acessibilidade que promovam segurança e autonomia como banheiros com barras 

de apoio, pisos planos e antiderrapantes, boa iluminação das áreas de circulação, 

botões de emergência e rampas, que na maioria dos casos, podem ser executados 

com baixos investimentos. Dessa forma, deveras é de suma importância que o 

projetista desenvolva um projeto de acessibilidade para que assim seja assegurado 

tais direitos. 

 

Palavras-Chave: Acessibilidade; Integridade física; NBR 9050. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

A argamassa polimérica refere-se a uma classe de argamassas utilizada em 
substituição as argamassas convencionais, as quais são aplicadas para o 
assentamento de tijolos ou blocos na execução de alvenarias de vedação, e também 
são utilizadas para o assentamento de pisos, azulejos e pastilhas durante o 
revestimento, sem a necessidade da adição de água ou aditivos no momento da 
aplicação, o que reduz potencialmente o custo com mão de obra no preparo, o 
desperdício de materiais na construção e o consumo de energia elétrica necessário 
ao processo de mistura com betoneira. No entanto, esta categoria de produto foi 
pouco difundida no Brasil até o ano de 2011, quando as argamassas poliméricas 
começaram a ser oferecidas por alguns fabricantes no mercado de construção civil. 
Em 27 de março de 2017 foi publicada a norma ABNT NBR 16590, partes 1 e 2, que 
trata do Composto Polimérico para Assentamento de Alvenaria de Vedação, o que 
garante mais segurança aos construtores na aquisição e utilização desses produtos. 
Comparativamente à argamassa convencional, rende pelo menos vinte vezes mais e 
são reconhecidas pelo forte apelo ecológico por não conterem em sua formulação os 
dois principais ingredientes da argamassa cimentícia, ambos impactantes ao meio 
ambiente: Cimento Portland, areia de rios e água. Como o produto não é a granel e 
possui maior rendimento, há melhor controle de estoque e redução do custo 
logístico. A utilização da argamassa polimérica, conforme estudos garante um 
aumento de produtividade de pelo menos 50% e redução do custo total da alvenaria 
de pelo menos 40%.  
 
Palavras-Chave: Produto; Construção Civil; Rendimento.  
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 
 
 

Nos dias de hoje com os avanços do século XXI passa a existir canteiros de obras 
em quantidade maior e de maiores proporções visando mais economia de dinheiro e 
tempo, criando assim maiores concentrações de pessoas nesses locais. Este 
trabalho vai abordar os canteiros de obras da construção civil especificamente as 
relações interpessoais entre funcionários e empregador no canteiro de obra, sendo 
analisado como as relações entre funcionários refletem no andamento de uma obra, 
inclusive laços criados através desse convívio dentro e fora do local de trabalho, se 
esses laços podem ser estendidos para uma vida social. Para essa avaliação 
desenvolveu-se um questionário à funcionários em uma obra no Município de Nova 
Xavantina-MT, no ano de 2017, questionário este, que se baseou na terceira e 
quarta prioridade da pirâmide de Maslow, sendo elas: Social (Necessidade de 
Afiliação) e Estima (Necessidade de Auto Estima). Através das pesquisas realizadas 
concluímos que passamos boa parte da nossa vida adulta trabalhando ou pensando 
sobre o nosso trabalho, portanto, é essencial para o empregado quanto para o 
empregador que o primeiro se sinta confortável com seus colegas de trabalho. Os 
empregados são mais comprometidos quando tem o sentimento de pertencer à 
equipe. Enfim, o incentivo do convívio social é a forma barata e fácil de garantir o 
melhor convívio no local de trabalho, aumentando assim a produtividade no canteiro 
de obras. 

Palavras-chave: Relação interpessoal, Pirâmide de Maslow, Equipe. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

É possível classificar as cidades em diversos tipos conforme sua estruturação e ou 

economia, e dentre as principais estão, as cidades setorizadas, correspondentes 

àquelas que em seu planejamento, foram divididas em setores, e não setorizadas ou 

mistas que, como o próprio nome sugere, são cidades que não possuem divisões 

em sua estrutura. As cidades setorizadas podem ser divididas em setor industrial, 

comercial e residencial e, pelo fato de não haver indústrias/comércios juntamente 

com as moradias podem proporcionar aos moradores maior sossego e bem estar, 

porém necessitando de um maior deslocamento de sua residência ao outro setor, já 

o modelo de  cidades mistas  incentiva a oferta de serviços diversificados dentro de 

um mesmo bairro, proporcionando aos habitantes trabalho, moradia, lojas e diversão 

sem necessidade de grande locomoção e sem a necessidade da utilização de 

veículos automotores devido a curta distância entre os locais. Nesse intuito, foi 

realizado uma pesquisa de campo com cinco famílias residentes próximos a áreas 

comerciais/industriais e cinco famílias que suas moradias localizam-se afastadas de 

comércios/indústrias, com o objetivo de identificar os pontos positivos e negativos de 

cada situação segundo a visão dos moradores. De acordo com a pesquisa feita, 

conclui-se que cidades constituídas com diversificadas ofertas de serviços próximas 

às residências que são as cidades mistas, obtiveram maior vantagem justamente 

pelo fato de facilitar no dia a dia das pessoas, e além do mais são conceituadas 

pelos planejadores contemporâneos como cidades inteligentes, com o objetivo de 

atender as necessidades dos moradores de forma rápida, caracterizando as cidades 

setorizadas como modelo ultrapassado. 

 

Palavras-Chave: Cidades Setorizadas; Cidades não Setorizadas; Planejamento. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

O setor da construção civil é o mais crítico quando se fala de impactos ambientais, 

pois pesquisas mostram que 50% do CO2 lançado na atmosfera e quase metade dos 

resíduos sólidos gerados do mundo vem da construção civil; algumas iniciativas 

estão sendo tomadas para reduzir os impactos ambientais da construção civil. 

Nesse sentido a presente pesquisa realiza uma análise sobre obra realizada na Av. 

Beira Rio, no setor Nova Brasília. Trata-se da reconstrução do sistema de captação 

de águas pluviais. Segundo dados obtidos na pesquisa a obra está sendo 

reconstruída de forma mais resistente para aguentar as chuvas, pois a tubulação 

encontrava-se fechada devido à falta de bueiros à margem da rodovia. Depois de 

finalizada será feito o cobrimento com terra e serão plantados gramas e árvores para 

manter a mata ciliar daquela região. A organização da obra evita o desperdício de 

materiais e consequentemente beneficia o meio ambiente e também propicia um 

ambiente mais limpo, agradável e também ajuda no desenvolvimento da construção.  

Segundo análise do engenheiro responsável pela construção, percebe-se que os 

estudos de impacto ambiental têm uma grande importância na prevenção de danos, 

na preservação dos recursos naturais e na minimização dos impactos que uma 

construção pode vir a causar, sendo assim a obra analisada cumpre com os 

requisitos legais e ambientais. Conclui-se que é necessário refletir cada vez mais e 

repensar as técnicas utilizadas, em uma construção, avaliando os problemas que 

qualquer obra ou empreendimento e a sua posterior ocupação podem causar no 

local de implantação. 

 

Palavras-Chave: Construção; Meio Ambiente; Preservação. 
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O Restaurante Universitário (RU) tem como finalidade o fornecimento aos 
estudantes, de grandes centros educacionais, acesso à uma alimentação de 
qualidade, e com baixo custo em comparação aos restaurantes convencionais. Para 
isso, é necessário um local físico e amplo, que contenha mesas, cadeiras, ventilação 
e possua profissionais capacitados para a promoção de sua finalidade. Estes 
estabelecimentos estão presentes em enumeras universidades. Em dados 
quantitativos, o Campus de Nova Xavantina possui quatro cursos, dois deles são em 
tempo integral, segundo a secretária acadêmica o campus possui 1008 alunos ao 
todo. Porem a maioria dos estudantes não são naturais da cidade. A necessidade da 
implantação desta dependência na Universidade Estadual do Estado de Mato 
Grosso de Nova Xavantina (UNEMAT), é devida por diversos fatores sociais e 
estudantis, sendo eles: 1- Rotina de cursos integrais e grande quantidade de 
disciplinas, que demandam dedicação e permanência dos alunos na universidade; 2- 
A longa distância a ser percorrida pelos alunos até seus locais de moradia, 
considerando que a cidade de Nova Xavantina não possui transporte público, 
dificultando a locomoção dos estudantes; 3- O grande número de estudantes 
matriculados na instituição; 4- O curto intervalo de tempo entre as aulas, para o 
almoço; 5- Muitos alunos possuem baixa renda, e o RU oferece uma alimentação 
diária, de baixo custo. Nesse sentido a pesquisa apresenta uma real necessidade de 
implantação do Restaurante Universitário no campus. Pois em entrevista com os 
alunos do curso de engenharia civil e demais cursos da instituição, grande maioria 
afirmaram que a implantação do restaurante viabilizaria uma maior comodidade e 
qualidade de vida ao acadêmico. Além de ser um local que fornecerá alimentação 
barata e de boa qualidade, o RU agirá como local para os estudantes descansarem, 
pois não precisarão voltar as suas casas para se alimentarem, customizando o 
tempo dos mesmos.  
 

Palavras-Chave: Restaurante Universitário; Qualidade de Vida; Alimentação. 

  

http://nx.unemat.br/sc/anais/


 
220 

 

nx.unemat.br/sc/anais/                                                    Caderno de Publicações, v.5, n.1, p.220, 2017 

UNEMAT - CAMPUS UNIVERSITÁRIO DE NOVA XAVANTINA 

A MATEMÁTICA ESTÁ EM TUDO 

Vol. 05, nº 1, 2017 - ISSN: 2358-9752 

IMPORTÂNCIA DA ENGENHARIA CIVIL NO DESENVOLVIMENTO DE CURITIBA 

  

Yana Karolina Scalabrin1; Kesia Alves Santos2; Marcelo do Nascimento 

Melchior3 

¹Graduanda em Engenharia Civil, UNEMAT; ²Graduanda em Engenharia Civil, Unemat; 
3
Mestre em 

Educação e Comunicação, docente na UNEMAT. yana03.scalabrin@gmail.com 

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

A Engenharia Civil exerce um papel fundamental na sociedade devido a total ligação 

com seu desenvolvimento. Atuando em diversos setores, a valorização da 

construção civil e seu crescimento vêm sendo notáveis nos últimos anos. Desde os 

tempos primórdios o homem sentiu a necessidade de agregar a engenharia no seu 

modo de viver, com o objetivo de aprimorar a construção de sua moradia, visando a 

adaptação ao local e a época. Consequentemente ele passou a criar cidades 

organizadas e planejadas para que houvesse um melhor funcionamento de suas 

atividades. Curitiba, município brasileiro, capital do estado do Paraná, por exemplo, 

é uma cidade cujo crescimento foi decorrente do uso da engenharia em todo o seu 

desenvolvimento. Sendo assim a mesma é considerada uma cidade que já cresceu 

planejada, ao contrário de outras capitais brasileiras, que se desenvolveram de 

forma desordenada, ou seja, que surgiram a partir de uma aglomeração de pessoas. 

Comparando Curitiba à essas demais cidades, podemos citar São Paulo. É notável 

as diferenças que existem entre ambas, pois São Paulo cresceu desordenadamente 

causando um caos geográfico, sociopolítico e excesso populacional, tornando-se um 

lugar sem saneamento básico adequado, com ruas e calçadas estreitas causando 

um acúmulo de pessoas. Já Curitiba possui ruas largas e acesso fácil aos 

estacionamentos, possibilitando o fluxo crescente de automóveis e pedestres, além 

de rede de abastecimento e esgoto bem elaborados. Dessa forma a pesquisa levou 

em consideração as diferenças que há entre uma cidade planejada e não planejada. 

Pode-se concluir que de fato a Engenharia Civil interfere no desenvolvimento social, 

devido ao fato de que a infraestrutura irá interferir na qualidade de vida da população 

o que refletirá na economia e na política local e nacional, pois o ser humano tende a 

buscar um lugar para viver no qual lhe é proporcionado melhor qualidade de vida. 

 

Palavras-Chave: Planejamento Urbano; Desenvolvimento Social; Engenharia Civil. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

O desenvolvimento urbano e social perpassa pela engenharia, desde a produção de 
alimentos até as grandes inovações tecnológicas. Além disso, a infraestrutura de um 
País está ligado diretamente a produtividade. Embora o Brasil seja rico em matéria 
prima é caracterizado como um País subdesenvolvido. A produtividade não está 
ligada a aperfeiçoamento de trabalho ou a aumentos salariais, grandes períodos de 
trabalho não gerem mais produção. O objetivo dessa pesquisa é discutir maneiras 
de aumentar a produtividade voltada para a área da construção civil com técnicas 
aplicadas ao canteiro de obras, diminuindo as horas trabalhadas aumentando a 
produtividade. Para que a produtividade aumente, o indivíduo deve estar bem 
engajado no meio de produção tendo um bom relacionamento com os colegas e 
superiores, as horas de trabalho não devem ser longas para não causar a exaustão 
e revolta que diminui a produtividade, e como efeito rebote a qualidade de vida 
melhora naturalmente. Serão realizada entrevista com 3 (três) Engenheiros Civil que 
estão exercendo a profissão, na intenção de obter informações sobre suas 
experiências. Conclui-se com dados baseados em livros teses e artigos e com a 
entrevista que as técnicas devem ser aplicadas e somente então a questão salariais 
e de aperfeiçoamento devem ser observados.  

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento urbano e Social; Produtividade; 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

Nas cidades, a desigualdade social fica nítida ao se observar as qualidades de 
estruturas nas edificações. A separação resultante da diferença entre classes causa 
isolamentos territoriais e socioculturais. O objetivo é analisar a segregação e a 
desigualdade através das moradias. Serão observadas fotos dos bairros Novo 
Horizonte, Centro/Tonetto de Nova Xavantina-MT. Com elas será possível notar 
como a qualidade das construções é modificada de acordo com a renda. No bairro 
Novo Horizonte, existem mais edificações com maior porte, dentro das regularidades 
e exigências necessárias, além de uma boa infraestrutura, com quase todo o bairro 
pavimentado e coletas regulares de dejetos, iluminação pública e outros benefícios 
de um local planejado. Já na divisa entre os bairros Centro e Tonetto, nota-se uma 
grande diferença de condições de vida. No bairro central existem vários comércios, 
escolas, estabelecimentos de padrão mais elevado, além de ser mais seguro. 
Porém, ao se aproximar do bairro Tonetto, percebe-se uma queda na qualidade das 
construções. É possível verificar que o número de ruas pavimentadas é menor, e 
com menos iluminação pública. Apesar do Destacamento da Polícia Militar estar 
localizada nas redondezas, o policiamento não é tão eficaz. As edificações vão se 
tornando mais simples, com menor porte e sem regulamentação correta. A ausência 
de projetos estruturais é comum neste bairro, ou seja, a falta de planejamento reduz 
a qualidade da obra e, consequentemente, prova que a renda de uma pessoa 
influencia diretamente no local onde mora. Esses fatos demonstram que existe uma 
desigualdade social confirmada pela construção civil, o que pode se tornar um 
problema social quando sua magnitude aumentar significativamente. 
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ÁREA DO CONHECIMENTO: Engenharia Civil 

 

Dentro de uma obra a comunicação faz-se totalmente importante, pois é ponte de 
transferência de dados vindos do projeto formulado pelo engenheiro para as mãos 
capacitadas dos construtores. Com objetivo de ressaltar essa importância verificou-
se através de entrevistas com engenheiros e construtores (pedreiros e serventes), 
que um dos problemas encontrados é a linguagem técnica usada por engenheiros 
para explicar seus projetos, gerando uma falha na comunicação, pois tal explicação 
não é bem compreendida pela parte executora da obra com pouco conhecimento, 
ocasionando erros durante a execução. Verificou também que muitos funcionários 
com medo de serem demitidos deixam de passar informações sobre erros durante a 
construção e os resolvem de maneira muitas vezes inadequada causando 
problemas futuros maiores que o atual. Ocorre também de um funcionário modificar 
um passo, uma ação ou material sem comunicar o engenheiro de forma a altera a 
mecânica estrutural do local trabalhado afetando a curto ou em longo prazo a obra. 
O desenvolvimento da comunicação faz-se necessário, pois sem ele haverão mais 
problemas de entendimento gerando erros durante os processos essenciais dentro 
do canteiro de obras levando ao colapso, desta forma é de fundamental importância 
capacitar o engenheiro com uma linguagem mais simples e de melhor entendimento 
e usar métodos para melhorar confiança entre o construtor e o engenheiro. 
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O lixo sólido é resultado de uma sociedade que cresce a cada dia. Devido a isso, há 
um acúmulo de lixo que nem sempre possui tratamento e lugar adequado para 
descarta-lo. Uma vez que a sociedade aumenta e cresce o consumo 

consequentemente aumenta a quantidade de lixo, pois este está diretamente ligado 
ao modelo de desenvolvimento em que vivemos. Quando se adquire materiais sem 
necessidades geram se consequências irreversíveis ao meio ambiente, por exemplo, 
e tudo oque se consume produz grande impacto. Em cidades que contam com os 
serviços da coleta de lixo, este é armazenado de duas formas: os lixões, que se 
encontram expostos a céu aberto, e nos aterros sanitários, onde o lixo é enterrado e 
compactado. Esses “depósitos” geralmente estão localizados em áreas afastadas 
das partes importantes dos municípios. Buscou-se nessa pesquisa analisar os 
impactos do acúmulo de lixo sólido na cidade de Nova Xavantina MT, no período de 
janeiro à setembro de 2017. A cidade não possui aterro sanitário e conta com, um 
lixão a céu aberto, no qual indivíduos deslocam-se para buscar materiais que 
possam ser vendidos para seu sustento. Conclui-se que em Nova Xavantina as ruas 
não estão tão sujas, porém ainda se vê lixo espalhados pela cidade devido à falta de 
respeito e educação por muitos moradores. É possível haver mais incentivo para 
que diminua o número de lixo nas ruas como, por exemplo, a instalação gradativa de 
lixeiras seletivas em pontos da cidade, como na frente de mercados e, em praças. 
 
Palavras–Chave: Nova Xavantina; Coleta de Lixo; Crescimento Populacional. 
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